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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 137/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 30 (trinta) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2019, pelo Gestor Judiciário Patrícia Bezerra 

Oliveira, matrícula nº. 21441, do(a) Juizado Volante Ambiental - JUVAM - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0714257-08.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) NADIA BEATRIZ BREUNIG , matrícula nº. 5232, 

Auxilar Judiciário, lotado(a) na Juizado Volante Ambiental - JUVAM - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário Substituto, no período de 06/05/2020 a 04/06/2020 

(férias).

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

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

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018807-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1018807-04.2019.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que realize a 

impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o protocolo 

deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos da devida 

impressão e posterior comprovação do protocolo, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar agilidade no envio 

dessas correspondências que deixarão de ser enviadas pelo Setor de 

Expedientes do Fórum, ante a edição da Portaria-Conjunta nº 249, do 

TJMT, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20.03 a 20/04/2020 e 

posteriormente prorrogado até o dia 30/04/2020. CUIABÁ, 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1016679-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA BENITES VIANA (REQUERENTE)

BRUNA YANDRA CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMPOS DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1016679-88.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que realize a 

impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o protocolo 

deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos da devida 

impressão e posterior comprovação do protocolo, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar agilidade no envio 

dessas correspondências que deixarão de ser enviadas pelo Setor de 

Expedientes do Fórum, ante a edição da Portaria-Conjunta nº 249, do 

TJMT, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20.03 a 20/04/2020 e 

posteriormente prorrogado até o dia 30/04/2020. CUIABÁ, 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032520-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES OAB - MT23456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. K. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1032520-60.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: MIRIAN 

REGINA DE ASSUNCAO FARIA POLO PASSIVO: LILIAM KATIA DE 

ASSUNCAO INTIMANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da 

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

curatela de Lilian Kátia de Assunção, nomeando como sua curadora, de 

forma definitiva, Mirian Regina de Assunção Faria. SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Substituição de Curador, proposta por Mirian Regina 

de Assunção Faria, em face de Lilian Kátia de Assunção, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, a autora é irmã de Lilian Kátia de 

Assunção, submetida à curatela em 08 de outubro de 2012[1], tendo sido 

nomeado como seu curador, Aristides Marçal de Assunção, seu genitor, o 

que foi devidamente averbado no registro civil de nascimento. Infere-se 

que, o curador nomeado, à época já viúvo, veio a óbito em 23 de agosto 

de 2018[2]. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 15811345, 

que concedeu a substituição provisória postulada. O INSS informou que 

não localizou benefício em nome da curatelada (id. 17443656). Relatório de 

estudo social, consta do id. 29059075. Instado a se manifestar o digno 

Ministério Público opinou favoravelmente à procedência do pedido inicial, 

nos moldes constantes do id. 30035478. Observa-se que, a realizada 

fática a que inseridas as partes, justificam o pedido de substituição de 

curador, em face do óbito do curador nomeado, ainda no processo que 

culminou na decretação da curatela. O estudo social realizado 

constatou-se que as partes residem no imóvel da família, sendo os 
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cuidados com a curatelada exercidos pela autora, não havendo razão que 

a desabone ao exercício do encargo. Diante do exposto, e com amparo no 

pronunciamento Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

nomear Mirian Regina de Assunção Faria curadora de Lilian Kátia de 

Assunção, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se termo de curatela definitivo. Promova-se a averbação no 

registro civil. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de Direito. E, 

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

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

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

PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026246-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCRECIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1026246-46.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

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

(cinco) dias, retirar a Carta de Adjudicação. CUIABÁ, 29 de abril de 2020 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1034450-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SANS MELLO OAB - SP107843 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1034450-79.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte requerida por meio do seu patrono, para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 

6.278,16 (seis mil, duzentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), 

bem como os que se vencerem no curso da presente ação, comprovar 

que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto 

do título judicial e prisão civil (CPC, art. 528), nos termos da decisão ID. 

31309269. CUIABÁ, 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046641-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VANDER COSTA (REQUERENTE)

MARIA ALEXANDRINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1046641-59.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, retirar o Formal 

de Partilha. CUIABÁ, 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007141-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NUNES DE SIQUEIRA BACCHI (REQUERENTE)

IRINEU BACCHI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007141-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA NUNES DE SIQUEIRA BACCHI e IRINEU BACCHI 

NETO Vistos etc. Converto o julgamento em diligência, pois necessária a 

adequação dos termos do acordo, em benefício da adolescente. Intime-se 

a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, atribua um valor certo aos 

alimentos, a fim de dar exequibilidade ao título. Após, voltem-me os autos 

conclusos para homologação. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044012-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

BERENICE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREZINHO DA SILVA (REQUERENTE)

DOMINGAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1044012-49.2018.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

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

(cinco) dias, retirar o Alvará Judicial e o Formal de Partilha. CUIABÁ, 29 de 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011745-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE PEREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO HILARIO PEREIRA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1011745-24.2018.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

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

(cinco) dias, retirar o Formal de Partilha. CUIABÁ, 29 de abril de 2020 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1041740-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

RICARDO ANTONIO AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

CLAUDIA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1041740-48.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

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

(cinco) dias, retirar o Alvará Judicial. CUIABÁ, 29 de abril de 2020 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1047521-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ COMPERTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA COMPERTINO DINIZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1047521-51.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 

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

COMPERTINO DOS SANTOS POLO PASSIVO: GEORGINA COMPERTINO 

DINIZ INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. sentença 

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

Georgina Compertino Diniz, nomeando como seu curador Juarez 

Compertino dos Santos. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Juarez Compertino dos Santos, em face de 

Georgina Compertino Diniz, devidamente qualificadas. Consta dos autos 

que, a curatelanda, nascida em 03 de novembro de 1930, conta com 

noventa anos de idade, sendo portadora de Doença de Alzheimer (CID 10 

G30), o que a torna dependente dos cuidados de terceiros e a impede ao 

exercício dos atos da vida civil, conforme laudo acostado ao id. 25246705. 

A ação foi recebida, por força da decisão de id. 25292641, que nomeou o 

autor curador, determinou a citação da curatelanda, a expedição de ofício 

ao INSS e a realização de estudo social. A curatelanda foi citada (id. 

25665756) e, em face do decurso do prazo para impugnação (id. 

28122121), foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou 

contestação por negativa geral (id.29202945). O INSS informou que a 

curatelanda recebe pensão por morte (id. 28004562). Relatório de estudo 

social, consta do id. 28594322. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público se pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva a 

decisão que nomeou o autor curador da curatelanda, promovendo-se a 

transcrição da sentença no registro das pessoas naturais (id. 29655506). 

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

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

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

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

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

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

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

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

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

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

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

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

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

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

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

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

curatelanda conta com noventa anos de idade e, conforma o laudo médico 

juntado aos autos, apresenta Doença de Alzheimer, e comprometimento de 

sua capacidade física para o exercício das atividades diárias, 

demandando cuidados constantes de terceiros. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado estudo social, por meio do qual se 

constatou que a curatelanda não dispõe de capacidade física para o 

exercício das atividades rotineiras, nem mesmo para os atos da vida civil, 

demandado o cuidado de terceiros. Observa-se um conflito familiar entre 

os irmãos, filhos da curatelanda, que culminou no afastamento de dois 

deles da casa comum, inclusive, com medidas protetivas em favor da 

idosa. Em que pese haver discordância de um dos quatro irmãos, os 

demais concordam que a curatela deva ser exercida pelo autor, com quem 

a curatelanda já reside e lhe presta os cuidados necessários. Nesse 

cenário, a curatela se apresenta como medida necessária neste momento 

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

encargo, vez que não existe nenhum fato concreto que desabone sua 

conduta, notadamente perante os cuidados com a genitora. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO a curatela de Georgina Compertino Diniz, confirmando, 

assim, a tutela provisória proferida, nomeando, como seu curador Juarez 

Compertino dos Santos, para que pratique, em seu nome, os atos da vida 

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

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

deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com 

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

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

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

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

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

independentemente de nova determinação. Custas recolhidas. P. I. C. 
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Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

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

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

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

da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 29 de abril 

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

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023854-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YARA YSANNE GONCALVES (REQUERENTE)

DAVIDSON GONCALVES (REQUERENTE)

JAMES GONCALVES (REQUERENTE)

ISAC GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC GONCALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1023854-36.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

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

(cinco) dias, retirar o Alvará Judicial. CUIABÁ, 29 de abril de 2020 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1040439-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (REQUERENTE)

MAURO APARECIDO GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLIVALDO GIACOMELLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1040439-03.2018.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

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

(cinco) dias, retirar a Carta de Adjudicação. CUIABÁ, 29 de abril de 2020 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018102-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. B. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT10084-O (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1018102-83.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: KATIA REGINA BARBOSA GOMES EXECUTADO: ADRIANO 

MARTINS DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o executado, na pessoa de 

seu procurador, para, em 03 (três) dias, pagar o débito remanescente no 

valor de R$ 4.021,31 (quatro mil, vinte e um reais e trinta e um centavos)., 

bem como, as prestações que vencerem, sob pena de protesto judicial e 

de prisão civil, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

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

Processo Número: 1025702-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. P. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. D. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025702-58.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARIA FABIANA PAIXAO DE BARROS REU: FELICIO NUNES 

DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos, 

proposta por Maria Fabiana Paixão de Barros, em face de Felício Nunes 

Nascimento, devidamente qualificados. A ação foi recebida, por força da 

decisão de id. 20982761, que concedeu a gratuidade processual 

postulada e indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisionais, em 

face da ausência de elementos indiciários quanto à paternidade. A 

tentativa de citação do requerido restou negativa (id. 23160518). As 

audiências de tentativa de conciliação designadas restaram inexitosas, em 

face da ausência das partes (id. 22570024 e 24259686). Intimada para 

que manifestasse seu interesse no prosseguimento do processo, por meio 

do seu procurador nomeado, a parte autora deixou decorrer in albis o 

prazo fixado (id. 26277345). A tentativa de intimação pessoal da parte 

autora restou infrutífera, diante da insuficiência do endereço fornecido 

nos autos, para sua localização, conforme certificado no id. 26745694. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil de 2015 foi 

estruturado com o intuito de possibilitar a efetiva prestação jurisdicional, 

por meio do processo, valorizando, por seu turno, a primazia do 

julgamento do mérito, garantindo, assim, o acesso à justiça. Por outro lado, 

todas as partes do processo precisam agir de forma a colaborar para o 

alcance do seu resultado prático, numa sincronia de atos de se sucedem, 

fundamentados no princípio da cooperação e da boa-fé processual. A 

propósito, a eternização do processo, sem qualquer resultado prático, 

gera prejuízos para os demais jurisdicionados que são penalizados, pelo 
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tempo dispensado às ações, onde as partes se desinteressam por seu 

desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o número insuficiente de 

oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, assoberbados com a 

obrigação de cumprir mandados de intimação de pessoas 

desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam alcançar o 

seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do processo 

dependia do impulso da parte autora, já que a parte requerida não foi 

localizada no endereço fornecido. Ademais, embora intimada, por meio do 

seu advogado, a parte autora não compareceu na audiência de tentativa 

de conciliação. Por essas razões, a parte autora foi intimada, para que 

desse prosseguimento ao processo, contudo, deixou decorrer in albis o 

prazo fixado. Por atenção ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 485, 

do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora, para que desse prosseguimento ao processo, sob pena de 

extinção, contudo, o endereço fornecido foi suficiente para a localização 

de sua residência, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, impedindo, 

assim, o regular prosseguimento do processo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015245-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRYSCILA SILVA VERA AMORIM OAB - MT27938/O (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015245-30.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SANTOS FRANCA DA SILVA REQUERIDO: 

JACKSON ROSA DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, 

emende a inicial, em 15 (quinze) dias, esclarecendo acerca da existência 

de medidas protetivas em seu favor, devendo prestar informações quanto 

à sua distribuição, em sendo o caso, sob pena de indeferimento (art. 321, 

CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018130-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. B. (TESTEMUNHA)

G. L. B. (TESTEMUNHA)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1018130-17.2020.8.11.0041. MARCELI 

DA SILVA BARBARA LOPES BUSSIKI, GILBERTO LOPES BUSSIKI Vistos 

etc. Custas recolhidas. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

II). Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, 

proposta por Marceli da Silva, em face de Barbara Lopes Busiki e Gilberto 

Lopes Bussiki, representando o espólio de Gentil Bussiki, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que, a requerente 

viveu, em união estável, com Gentil por mais de 26 (vinte e seis) anos, 

cujo término se deu com o falecimento deste, ocorrido em 27.03.2020 

–id.31544457. Afirma que, o de cujus era o provedor do lar e que, após o 

seu falecimento compareceu junto à MT-PREV, visando o recebimento da 

pensão deixada por este, sendo advertida de que, o pagamento somente 

se daria, após, o reconhecimento judicial da união. As provas 

apresentadas aos autos, tais como, Escritura Pública de União Estável 

–id.3154445, fotografias, declaração do falecido afirmando ser a autora 

sua dependente financeira, demonstram, que a autora viveu em união 

estável com o falecido. Sendo assim, com fundamento no art. 356, I do 

CPC, antecipo os efeitos da tutela, declarando a convivência em UNIÃO 

ESTÁVEL de Marceli da Silva e Gentil Bussiki, ocorrida entre o ano de 

1992 a 27.03.2020, para que operem seus jurídicos e legais efeitos. 

Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 14 de agosto de 

2020, às 12:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a 

autora, por meio de sua ilustre advogada. Sirva a cópia da presente 

decisão, como mandado.[1] Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. 

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

BARBARA LOPES BUSSIKI: Rua Austrália, s/n, Santa Rosa, Cuiabá/MT. 

ZONA 02. GILBERTO LOPES BUSSIKI: Rua Sirio Libanes, 94, Popular, 

Cuiabá/MT. ZONA 02

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036728-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TEIXEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN FERREIRA DOS REIS OAB - MT17039/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036728-24.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: AMANDA TEIXEIRA LEITE EXECUTADO: PAULO LUIZ DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos 

proposta perante este Juízo por Paulo Victor Leite de Oliveira, 

representado por sua mãe, Amanda Teixeira Leite, em face de Paulo Luis 

de Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos. Busca a exequente 

o recebimento de obrigação alimentícia, pelo rito da constrição pessoal, 

conforme se verifica da decisão do id.117774913. O requerido foi 

devidamente intimado por edital –id.19726589, apresentando contestação 

por negativa geral –id.25215848. A parte exequente requereu a 

decretação da prisão civil do executado –id.29412085. Instado a se 

manifestar o digno Ministério Público opinou favoravelmente ao decreto 

prisional –id.30277223. Relatei o necessário. D E C I D O. Não há nos 

autos, qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade do 

alimentante, quanto à obrigação alimentar pretendida. Porém, em que pese 

a natureza vital dos alimentos para a parte credora, deixo de decretar, por 

ora, a prisão do alimentante, em razão da determinação de cumprimento da 

medida, em regime domiciliar pelo STJ, decorrente da pandemia de cornona 

vírus que assola o país, que, se traduzirá na manutenção do status quo 

ante, a considerar que os brasileiros se encontram recolhidos em suas 

casas. Atenta ao fato de que a natureza prisional do devedor de alimentos 

não é punitiva, mas tão somente, coativa, visando o pagamento 

necessário, para a garantia da vida do alimentando, determino a intimação 

da parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu eventual 

interesse na conversão do presente rito para o rito da constrição de bens, 

juntando planilha de cálculo atualizado do débito alimentar, em atraso. 

Ressalto que, se optar pela conversão do rito, esta execução terá como 

termo final das parcelas, a data da manifestação da parte autora quanto 

ao seu interesse na conversão. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011347-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA OAB - MT23140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011347-09.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVERTON MENEZES ORMOND REQUERIDO: FRANCIELI 

MUNIZ DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, 

proposta por Everton Menezes Ormond e Francieli Muniz de Souza 

Ormond, devidamente qualificados. Na sequência, a parte autora informou 
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que não tem interesse no prosseguimento do processo, pugnando por sua 

extinção (id. 30826883). Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente 

ação, em face da desistência expressa da parte autora, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

procedam-se às baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. 

Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1016668-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DEFENSOR DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HISLLEM CRISTINA ALENCAR DA LUZ (REU)

J. E. A. D. A. (REU)

E. G. D. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016668-25.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GENILSON DEFENSOR DE ALMEIDA REU: HISLLEM CRISTINA ALENCAR 

DA LUZ, J. E. A. D. A., E. G. D. D. A. Vistos etc. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Concedo a gratuidade processual postulada, 

com amparo no art. 98, do CPC. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, 

proposta por Genilson Defensor de Almeida, em face de Julia Emanuelly 

Alencar de Almeida e Enzo Gabriel Defensor de Almeida, representados 

por Hisllem Cristina Alencar da Luz, todos devidamente qualificados nos 

autos. Busca o autor, a redução dos alimentos que são pagos aos seus 

filhos, ora requeridos, no importe de 30% (trinta por cento) de seus 

rendimentos líquidos, para o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, que hoje importam em R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), sob o argumento de que o valor outrora fixado é 

impossível de ser mantido, visto que, encontra-se desempregado desde 

fevereiro de 2020, além do agravamento de sua situação em decorrência 

da pandemia que assola o país, por conta do Covid-19. O pedido de tutela 

de urgência poderá ser concedido, liminarmente, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, com base nos requisitos ínsitos no art. 300, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito exigida pelo caput do art. 300, do 

Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, de acordo com as provas documentais 

apresentadas pelo autor quanto à sua atual situação financeira. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro parcialmente a liminar 

pretendida, pelo que, reduzo os alimentos para o correspondente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importa em R$ 313,50 

(trezentos e treze reais e cinquenta centavos). Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 14 de agosto de 2020, às 12:30 horas, a 

ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se a parte autora, por meio de sua 

ilustre advogada. Sirva a cópia da presente como mandado[1]. 

Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. 

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

HISLLEM CRISTINA ALENCAR DA LUZ: Rua N. Europa, quadra 12, casa 

14-A, bairro Jardim Presidente 1, em Cuiabá/MT, CEP 78.090- 150. ZONA 

08.

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

Processo Número: 1060381-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIR FERREIRA DA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVALDO FERREIRA DA SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060381-84.2019.8.11.0041. 

RECONVINTE: DELVANIR FERREIRA DA SILVA RECONVINDO: DEVALDO 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Nomeio como curadora provisória de Devaldo Ferreira da Silva, 

mediante compromisso, DELVANIR FERREIRA DA SILVA, para que, 

pratique os atos da vida civil do curatelando que, envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

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

com Deficiência. Designo entrevista do curatelando para o próximo dia 14 

de setembro de 2020 às 14:00 horas. Cite-se o curatelando e intimem-se 

ambas as partes para que compareçam à entrevista designada, fazendo 

constar do mandado que, o curatelando poderá impugnar o pedido, 

contados 15 (quinze) dias, após a realização da entrevista. No ato da 

citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se o curatelando 

encontra-se em condições de locomoção para se apresentar em Juízo. 

Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se 

ocuratelanda recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que 

seja remetida cópia do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes 

autos. Intime-se a requerente por meio de seu culto advogado. Sirva a 

cópia da presente como mandado[1]. Realize-se estudo social em 30 

(trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] DEVALDO 

FERREIRA DA SILA: CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA – Rua 

Guimarães Rosa, 04, Planalto Ipiranga, Várzea Grande/MT. ZONA 07.

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

Processo Número: 1014675-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEICKA DA SILVA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NENHUM PROMOVIDO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014675-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCILEICKA DA SILVA DAVID Vistos etc. Proceda-se a 

utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, 

em nome de ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA DAVID, CPF: 002.344.601-30. 

Caso haja valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Sem prejuízo da ordem acima, 

oficie-se a Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco, para que, em 05 

(cinco) dias, transfira para a conta judicial, devidamente vinculada aos 

autos, os valores existentes em nome do falecido. REQUISITE-SE do 

Banco do Brasil, a transferência dos valores do PASEP inscrição 

nº1.807.108.402-1 em nome do de cujus, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. Na comunicação, 

remeta-se cópia do ofício acostado no id.29608111. Outrossim, intime-se a 

parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, traga aos autos, 

informações dos herdeiros indicados na certidão de óbito do falecido, em 

05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1006185-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LISBOA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006185-04.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): CRISTIANE LISBOA DOS SANTOS REU: JOSE ERIVALDO 

CHAVES DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença, 

proposto por Natalie Vitória Lisboa de Almeida e Arthur Miguel Lisboa de 

Almeida, representados por sua genitora Cristiane Lisboa dos Santos, em 

face de José Erivaldo Chaves de Almeida, devidamente qualificados. A 

ação foi recebida, por força da decisão de id. 12518966, que concedeu a 

gratuidade processual postulada e determinou a intimação do requerido, 

para pagamento do débito alimentar em atraso, referente aos meses de 

janeiro a março de 2018, além daquelas que vencessem no curso da 

ação, sob pena de prisão civil e protesto. Intimada, a parte requerida 

apresentou justificativa (id. 14680653), em relação a qual se manifestou a 

parte autora, em 13 de fevereiro de 2019, pugnando pelo prosseguimento 

da execução (id. 17993742). Em virtude do parecer ministerial 

erroneamente acostado a este processo, já que não guarda com ele 

referência, as partes foram intimadas, novamente, a se manifestarem 

acerca de uma proposta de parcelamento, entretanto, permaneceram 

inertes. Em face do longo decurso do prazo decorrido, determinou-se a 

intimação da parte autora, para que manifestasse seu interesse no 

prosseguimento do processo, apresentando o cálculo atualizado do débito 

alimentar em atraso, contudo, deixou decorrer in albis o prazo fixado (id. 

26708645). Buscou-se a intimação pessoal da parte autora, e, em 

cumprimento da diligência, constatou-se que ela não reside mais no 

endereço constante dos autos, sem que declinasse seu atual endereço 

nos autos (id. 30027338). Instado a se manifestar, o zeloso Ministério 

Público se pronunciou pela extinção da ação, nos moldes constantes do 

id. 30714823. É o relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil de 2015 foi estruturado com o intuito de possibilitar a efetiva 

prestação jurisdicional, por meio do processo, valorizando, por seu turno, 

a primazia do julgamento do mérito, garantindo, assim, o acesso à justiça. 

Por outro lado, todas as partes do processo precisam agir de forma a 

colaborar para o alcance do seu resultado prático, numa sincronia de atos 

de se sucedem, fundamentados no princípio da cooperação e da boa-fé 

processual. A propósito, a eternização do processo, sem qualquer 

resultado prático, gera prejuízos para os demais jurisdicionados que são 

penalizados, pelo tempo dispensado às ações, onde as partes se 

desinteressam por seu desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o 

número insuficiente de oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, 

assoberbados com a obrigação de cumprir mandados de intimação de 

pessoas desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam 

alcançar o seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do 

processo dependia de ato a ser praticado pela parte autora, tendo em 

vista a necessidade de apresentação de cálculo atualizado do débito, 

visando o regular prosseguimento do processo, entretanto, embora 

intimada, deixou decorrer in albis o prazo fixado. Em atendimento ao 

disposto no parágrafo primeiro do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

foi determinada a intimação pessoal da parte autora, para que desse 

prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, entretanto, 

constatou-se que se mudou do endereço fornecido, sem que promovesse 

a atualização de suas informações pessoais nos autos. Assim, a teor do 

que dispõe o parágrafo único do artigo 274, presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Concedo a gratuidade 

processual postulada pela parte requerida. Transitada em julgado, após as 

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

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

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

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014099-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LOUSANO MARTIN (REQUERENTE)

ALEXANDRE LOUSANO MARTIN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DANTAS VALLADARE (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014099-51.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ALEXANDRE LOUSANO MARTIN REQUERENTE: 

FERNANDA LOUSANO MARTIN ESPÓLIO: MARIA ODETE DANTAS 

VALLADARE Vistos etc. Trata-se de Inventário, proposto por Alexandre 

Lousano Martins, visando à partilha dos bens deixados por Maria Odete 

Santas Valladare, devidamente qualificados. Foi determinada a emenda da 

inicial, para juntada de documentos essenciais, sob pena de indeferimento, 

contudo, pugnou a parte autora pela extinção do processo, tendo em vista 

que os herdeiros promoverão o inventário extrajudicial (id. 30964375). 

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o feito sem resolução 

de mérito, com fundamento nos art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, procedam-se às baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos. Sem custas. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004779-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL CLAUDIO SANT ANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR VIANA MOURATO OAB - MT14265-A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PIVA MOURATO OAB - MT12504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA GREGORIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DANIEL DA SILVA GREGORIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANETE DA SILVA GREGORIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIZABETE GREGORIO PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0004779-38.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCEL 

CLAUDIO SANT ANA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIZABETE 

GREGORIO PINHEIRO, JANETE DA SILVA GREGORIO, SEBASTIAO DA 

SILVA GREGORIO, DANIEL DA SILVA GREGORIO, FERNANDO DA SILVA 

GREGORIO Vistos. Acerca da manifestação de id 25422751, diga o 

requerente, no prazo legal. Após, imediatamente conclusos, em razão 

desta ação estar inclusa na Meta 2 - CNJ, com prioridade na tramitação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016172-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. G. (REQUERENTE)

HELENA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENA FERNANDES DOS SANTOS OAB - 722.282.102-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABGAIR LOURENCO GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016172-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: P. H. D. S. G., HELENA 

FERNANDES DOS SANTOS REPRESENTANTE: HELENA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ABGAIR LOURENCO GOMES Vistos. Considerando 

o parecer retro, determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, acoste aos autos novamente a petição inicial, mas sem 

atribuir sigilo à mesma, para que o Ministério Público tenha acesso. 

Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004715-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES BIJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004715-64.2020.8.11.0041. REQUERENTE: LETICIA BORGES BIJOS 

REQUERIDO: ELTON JOSE DA SILVA Vistos. Considerando a Resolução 

343/2020 do CNJ e a Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação, para o dia 18 de agosto de 2020, às 

16h00min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008527-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDINA DA SILVA MARACAIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008527-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RIVALDINA DA SILVA 

MARACAIPE REU: RODOLFO DA SILVA Vistos. Considerando a Resolução 

343/2020 do CNJ e a Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem 

como por carecer de tempo hábil para o cumprimento, redesigno a 

audiência de entrevista para o dia 17 de setembro de 2020, às 15h30min. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005748-92.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0005748-92.2009.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RUTH 

PEREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDENIR 

LEOCARDIO DA SILVA Vistos. Considerando o teor da decisão de id 

25212780, bem como a resposta do Laboratório Carlos Chagas, sobre a 

existência de convênio com o Laboratório São João, na cidade de 

Rondonópolis/MT, determino que a coleta do material genético seja 

realizada no dia 24 de julho de 2020, às 09:00 horas. Intime-se a parte 

autora para comparecer no Laboratório Carlos Chagas, (endereço consta 

no id 25212790), no dia e horário designados. O requerido deverá ser 

intimado para comparecer no Laboratório São João (endereço está no id 

25212844), no dia e horário designados. Advirta-se às partes que a 

ausência injustificada ou justificada e não provada, ensejará à parte 

autora, a extinção da demanda, sem julgamento de mérito; ao requerido, a 

presunção da paternidade, nos moldes da Súmula 301, do STJ. Intime-se o 

Laboratório Carlos Chagas, para que tome ciência desta decisão, bem 

como que promova o necessário junto ao Laboratório conveniado, sediado 

na cidade de Rondonópolis/MT, para que providencie o necessário ao 

desempenho do encargo. Cumpra-se com urgência, considerando 

tratar-se de processo da Meta 2 - CNJ, com prioridade na tramitação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1052328-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINE FABIANA DIAS DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1052328-17.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: HEVERTON SANTOS DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: AURELINE FABIANA DIAS DE CAMPOS Vistos. 

Recebo os autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade 

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

Civil. Verifico que consta realmente nos termos do acordo em id. 

26035071, em que fora homologado o direito de convivência paternal, nos 

seguintes termos: “Caberá à mãe a guarda e responsabilidade sobre o 

filho menor do casal que com ela já se encontra desde a separação fática, 

podendo o pai visitá-lo quando lhe aprouver ou, conforme o caso, 

garantindo o direito de visita mensal, quinzenal ou semanal.” Observo que 

a regulamentação do direito de convivência ocorreu de forma aberta, que 

seria o perfeito, se ambos os pais se entendessem. Entretanto, o autor 

alega que está sem conseguir exercer o seu direito de convivência 

paterna. Cite-se e intime-se a executada, pessoalmente, por mandado, 

para que cumpra a sentença homologatória de id. 26035075, no prazo de 

até 15 (quinze) dias, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais 

cabíveis, inclusive a reversão da guarda.Se não for cumprido, a mãe 

estará abrindo a oportunidade para um pedido de revisão; aí deverá ser 

estabelecido em dias específicos, possibilitando inclusive a busca, com 

reforço policial. O que não pode, é privar o pai de conviver com o filho; e 

mais, muito mais, privar o filho de conviver com o pai. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1060798-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA DA SILVA CONCEICAO PAIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCICLEUDO FERREIRA PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1060798-37.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CLICIA DA SILVA CONCEICAO 

PAIVA EXECUTADO: ALCICLEUDO FERREIRA PAIVA Vistos. Recebo os 

autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Lucas Conceição Paiva 

representado por Clícia da Silva Conceição Paiva em face de Alcicleudo 

Ferreira Paiva. Desta forma, recebo a inicial nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil. Proceda-se a citação do executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que 

está atualizada até o mês de dezembro/2019 (id. 27610565), mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento 

que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 
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não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Expeça-se carta precatória. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1056440-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1056440-29.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: EUNICE MARQUES DE ARRUDA 

EXECUTADO: MARINHO PINHEIRO DA SILVA Vistos. Recebo os autos na 

forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Michelly de Arruda Silva 

representado por Eunice Marques de Arruda em face de Marinho Pinheiro 

da Silva. Desta forma, recebo a inicial nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a citação do executado pessoalmente, para no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar 

o débito constante da memória de cálculo, que está atualizada até o mês 

de novembro/2019 (id. 26618222), mais as parcelas que vencerem no 

curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) 

justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do 

valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia 

da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1060777-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIDE DA SILVA RANGEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODISNEI CAVALCANTE PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1060777-61.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MILEIDE DA SILVA RANGEL 

EXECUTADO: CLODISNEI CAVALCANTE PERES Vistos. Acolho os autos 

na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Israel Gabriel Rangel Peres, 

Deborah Gabrielly Rangel Peres e Lucas Daniel Rangel Peres 

representados por Mileide Gomes da Silva Rangel em face de Clodisnei 

Cavalcante Peres. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo 

Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 

1º). Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão 

sobre o valor remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). Querendo, o 

executado poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 525, caput e § 1º). Se o devedor não for encontrado ou, se 

citado, decorrer o prazo assinalado sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1061149-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ESPINOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1061149-10.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELLEN ESPINOSA EXECUTADO: 

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA Vistos. Recebo os autos na forma 

declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos 

artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Michell William Espinosa da Costa 

representado por Ellen Espinosa em face de Antonio Francisco da Costa. 

Desta forma, recebo a inicial nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a citação do executado pessoalmente, para no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar 

o débito constante da memória de cálculo, que está atualizada até o mês 

de dezembro/2019 (id. 27638804), mais as parcelas que vencerem no 

curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) 

justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do 

valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia 

da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1061147-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ESPINOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1061147-40.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELLEN ESPINOSA EXECUTADO: 

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA Vistos. Recebo os autos na forma 

declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos 

artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Michell William Espinosa da Costa 

representado por Ellen Espinosa em face de Antonio Francisco da Costa. 

Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se para 

pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso de 

pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). Se o devedor não for encontrado ou, se citado, decorrer o 

prazo assinalado sem manifestação, voltem-me conclusos. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1031604-89.2019.8.11.0041

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

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

VALMERIA VICTOR FLEURY OAB - 890.773.001-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031604-89.2019.8.11.0041. REPRESENTANTE: VALMERIA VICTOR 
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FLEURY REQUERIDO: SERGIO ARAUJO FLEURY Vistos. Proceda-se com 

a realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Com o relatório, digam as partes, no prazo legal. Após, colha-se o 

parecer do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1031604-89.2019.8.11.0041

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

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

VALMERIA VICTOR FLEURY OAB - 890.773.001-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031604-89.2019.8.11.0041. REPRESENTANTE: VALMERIA VICTOR 

FLEURY REQUERIDO: SERGIO ARAUJO FLEURY Vistos. Proceda-se com 

a realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Com o relatório, digam as partes, no prazo legal. Após, colha-se o 

parecer do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017037-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. J. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT6108-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. A. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0017037-80.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANCE JOSE 

DE ALMEIDA, ELISETH BENEDICTA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JANCE MARCELO MALAFAIA DE ALMEIDA, MARIANE 

MALAFAIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO Visto. Jance José de Almeida, 

representado por Eliseth Benedicta de Almeida (curadora) aforou a 

presente Ação de Exoneração de Alimentos em face de Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida e Mariane Malafaia de Almeida. Sustenta que foi 

condenado ao pagamento de verba alimentar aos requeridos, seus filhos, 

mas que esses já atingiram a maioridade civil, possuem formação 

profissional e não necessitam mais do pensionamento, o que justifica a 

propositura da presente demanda. Na decisão primeva (ID n. 25116396), 

foi deferida a liminar, com a exoneração do encargo alimentar, e 

determinada a citação. O requerido foi devidamente citado, contudo, 

deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar defesa (id 25116405). Na 

decisão de id 25116420 foi deferida a citação da requerida Mariane por 

edital. Na movimentação 25116429 a curadora especial apresentou 

contestação por negativa geral. A impugnação foi apresentada no id 

25116433. O Ministério Público opinou pela total procedência do pedido, id 

25116436. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, com base na certidão 

aportada sob o n. 17376773, decreto a revelia do requerido Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida. Consta da inicial que há época da propositura da 

ação (2013), o autor tinha 79 (setenta e nove) anos, e estava acometido 

por várias enfermidades. Além das despesas com tratamento de saúde, 

ainda tem que custear o valor mensal do abrigo em que vive, aduzindo que 

seus rendimentos não estavam sendo suficientes ao custeio de todas as 

suas despesas. Os requeridos, por sua vez, além de já serem maiores, 

possuem capacitação profissional, e segundo afirma o genitor, estão em 

perfeitas condições de trabalho, inclusive foi informando que ambos são 

corretores de imóveis. O filho Jance foi citado pessoalmente, e deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação; a requerida Mariane, por sua vez, 

foi citada por edital, e a curadora nomeada em seu favor apresentou 

contestação por negativa geral, mas não conseguiu desconstituir o direito 

defendido pelo requerente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, 

II, do CPC. Portanto, analisando tudo que nos autos consta, inexiste 

qualquer justificativa ponderável para a manutenção do encargo alimentar, 

pelo contrário: foi provado que os requeridos são maiores, e não vieram 

informações de que não sejam saudáveis e capazes de se manterem pelo 

próprio esforço. Ante o exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido declinado inicialmente, para o 

fim de exonerar o requerente do pagamento da verba alimentar aos 

requeridos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017037-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. J. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT6108-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. A. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0017037-80.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANCE JOSE 

DE ALMEIDA, ELISETH BENEDICTA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JANCE MARCELO MALAFAIA DE ALMEIDA, MARIANE 

MALAFAIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO Visto. Jance José de Almeida, 

representado por Eliseth Benedicta de Almeida (curadora) aforou a 

presente Ação de Exoneração de Alimentos em face de Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida e Mariane Malafaia de Almeida. Sustenta que foi 

condenado ao pagamento de verba alimentar aos requeridos, seus filhos, 

mas que esses já atingiram a maioridade civil, possuem formação 

profissional e não necessitam mais do pensionamento, o que justifica a 

propositura da presente demanda. Na decisão primeva (ID n. 25116396), 

foi deferida a liminar, com a exoneração do encargo alimentar, e 

determinada a citação. O requerido foi devidamente citado, contudo, 

deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar defesa (id 25116405). Na 

decisão de id 25116420 foi deferida a citação da requerida Mariane por 

edital. Na movimentação 25116429 a curadora especial apresentou 

contestação por negativa geral. A impugnação foi apresentada no id 

25116433. O Ministério Público opinou pela total procedência do pedido, id 

25116436. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, com base na certidão 

aportada sob o n. 17376773, decreto a revelia do requerido Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida. Consta da inicial que há época da propositura da 

ação (2013), o autor tinha 79 (setenta e nove) anos, e estava acometido 

por várias enfermidades. Além das despesas com tratamento de saúde, 

ainda tem que custear o valor mensal do abrigo em que vive, aduzindo que 

seus rendimentos não estavam sendo suficientes ao custeio de todas as 

suas despesas. Os requeridos, por sua vez, além de já serem maiores, 

possuem capacitação profissional, e segundo afirma o genitor, estão em 

perfeitas condições de trabalho, inclusive foi informando que ambos são 

corretores de imóveis. O filho Jance foi citado pessoalmente, e deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação; a requerida Mariane, por sua vez, 

foi citada por edital, e a curadora nomeada em seu favor apresentou 
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contestação por negativa geral, mas não conseguiu desconstituir o direito 

defendido pelo requerente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, 

II, do CPC. Portanto, analisando tudo que nos autos consta, inexiste 

qualquer justificativa ponderável para a manutenção do encargo alimentar, 

pelo contrário: foi provado que os requeridos são maiores, e não vieram 

informações de que não sejam saudáveis e capazes de se manterem pelo 

próprio esforço. Ante o exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido declinado inicialmente, para o 

fim de exonerar o requerente do pagamento da verba alimentar aos 

requeridos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017037-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. J. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT6108-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. A. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0017037-80.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANCE JOSE 

DE ALMEIDA, ELISETH BENEDICTA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JANCE MARCELO MALAFAIA DE ALMEIDA, MARIANE 

MALAFAIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO Visto. Jance José de Almeida, 

representado por Eliseth Benedicta de Almeida (curadora) aforou a 

presente Ação de Exoneração de Alimentos em face de Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida e Mariane Malafaia de Almeida. Sustenta que foi 

condenado ao pagamento de verba alimentar aos requeridos, seus filhos, 

mas que esses já atingiram a maioridade civil, possuem formação 

profissional e não necessitam mais do pensionamento, o que justifica a 

propositura da presente demanda. Na decisão primeva (ID n. 25116396), 

foi deferida a liminar, com a exoneração do encargo alimentar, e 

determinada a citação. O requerido foi devidamente citado, contudo, 

deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar defesa (id 25116405). Na 

decisão de id 25116420 foi deferida a citação da requerida Mariane por 

edital. Na movimentação 25116429 a curadora especial apresentou 

contestação por negativa geral. A impugnação foi apresentada no id 

25116433. O Ministério Público opinou pela total procedência do pedido, id 

25116436. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, com base na certidão 

aportada sob o n. 17376773, decreto a revelia do requerido Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida. Consta da inicial que há época da propositura da 

ação (2013), o autor tinha 79 (setenta e nove) anos, e estava acometido 

por várias enfermidades. Além das despesas com tratamento de saúde, 

ainda tem que custear o valor mensal do abrigo em que vive, aduzindo que 

seus rendimentos não estavam sendo suficientes ao custeio de todas as 

suas despesas. Os requeridos, por sua vez, além de já serem maiores, 

possuem capacitação profissional, e segundo afirma o genitor, estão em 

perfeitas condições de trabalho, inclusive foi informando que ambos são 

corretores de imóveis. O filho Jance foi citado pessoalmente, e deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação; a requerida Mariane, por sua vez, 

foi citada por edital, e a curadora nomeada em seu favor apresentou 

contestação por negativa geral, mas não conseguiu desconstituir o direito 

defendido pelo requerente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, 

II, do CPC. Portanto, analisando tudo que nos autos consta, inexiste 

qualquer justificativa ponderável para a manutenção do encargo alimentar, 

pelo contrário: foi provado que os requeridos são maiores, e não vieram 

informações de que não sejam saudáveis e capazes de se manterem pelo 

próprio esforço. Ante o exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido declinado inicialmente, para o 

fim de exonerar o requerente do pagamento da verba alimentar aos 

requeridos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017037-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. J. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT6108-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. A. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0017037-80.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANCE JOSE 

DE ALMEIDA, ELISETH BENEDICTA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JANCE MARCELO MALAFAIA DE ALMEIDA, MARIANE 

MALAFAIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO Visto. Jance José de Almeida, 

representado por Eliseth Benedicta de Almeida (curadora) aforou a 

presente Ação de Exoneração de Alimentos em face de Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida e Mariane Malafaia de Almeida. Sustenta que foi 

condenado ao pagamento de verba alimentar aos requeridos, seus filhos, 

mas que esses já atingiram a maioridade civil, possuem formação 

profissional e não necessitam mais do pensionamento, o que justifica a 

propositura da presente demanda. Na decisão primeva (ID n. 25116396), 

foi deferida a liminar, com a exoneração do encargo alimentar, e 

determinada a citação. O requerido foi devidamente citado, contudo, 

deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar defesa (id 25116405). Na 

decisão de id 25116420 foi deferida a citação da requerida Mariane por 

edital. Na movimentação 25116429 a curadora especial apresentou 

contestação por negativa geral. A impugnação foi apresentada no id 

25116433. O Ministério Público opinou pela total procedência do pedido, id 

25116436. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, com base na certidão 

aportada sob o n. 17376773, decreto a revelia do requerido Jance Marcelo 

Malafaia de Almeida. Consta da inicial que há época da propositura da 

ação (2013), o autor tinha 79 (setenta e nove) anos, e estava acometido 

por várias enfermidades. Além das despesas com tratamento de saúde, 

ainda tem que custear o valor mensal do abrigo em que vive, aduzindo que 

seus rendimentos não estavam sendo suficientes ao custeio de todas as 

suas despesas. Os requeridos, por sua vez, além de já serem maiores, 

possuem capacitação profissional, e segundo afirma o genitor, estão em 

perfeitas condições de trabalho, inclusive foi informando que ambos são 

corretores de imóveis. O filho Jance foi citado pessoalmente, e deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação; a requerida Mariane, por sua vez, 

foi citada por edital, e a curadora nomeada em seu favor apresentou 

contestação por negativa geral, mas não conseguiu desconstituir o direito 

defendido pelo requerente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, 

II, do CPC. Portanto, analisando tudo que nos autos consta, inexiste 

qualquer justificativa ponderável para a manutenção do encargo alimentar, 

pelo contrário: foi provado que os requeridos são maiores, e não vieram 

informações de que não sejam saudáveis e capazes de se manterem pelo 

próprio esforço. Ante o exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido declinado inicialmente, para o 

fim de exonerar o requerente do pagamento da verba alimentar aos 

requeridos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014176-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. R. D. R. (EXECUTADO)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014176-60.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: MICHELLY ARRUDA DUPRAT 

EXECUTADO: ANDRE LUIS RODRIGUES DOS REIS Vistos. Defiro o pedido 

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

de Processo Civil. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

Andressa Duprat dos Reis representada por sua genitora Michelly Arruda 

Duprat em face de André Luis Rodrigues dos Reis. Nos termos do art. 523 

do novo Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso de pagamento parcial, a multa e a 

verba honorária incidirão sobre o valor remanescente da dívida (CPC, art. 

523, § 2º). Querendo, o executado poderá oferecer impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, caput e § 1º). Se o devedor não for 

encontrado ou, se citado, decorrer o prazo assinalado sem manifestação 

do executado, voltem-me conclusos. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017368-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT24689/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - 027.566.561-51 (PROCURADOR)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017368-98.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: VIVIAN DUARTE GUARIM 

EXECUTADO: JUAREZ PINTO NETO PROCURADOR: AMIR SAUL AMIDEN 

Vistos. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Ana Sophia 

Duarte Guarim, João Pedro Duarte Guarim Pinto e Joaquim Duarte Guarim 

Pinto representados por sua genitora Vivian Duarte Guarim em face de 

Juarez Pinto Neto. Compulsando os autos, verifico que a inicial não está 

acompanhada da certidão de nascimento do infante João Pedro ou de seu 

documento de identidade, o que é indispensável para propositura da ação. 

Ainda, verifico que a pretensão executória não se fez acompanhada de 

documento indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 

320 do CPC, qual seja, a planilha de cálculo atualizada do débito a ser 

executado, inclusive com a incidência dos juros de mora (mês/ano). 

Assim, concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para que a parte autora 

emende da inicial, acostado a certidão de nascimento e planilha de cálculo 

detalhada e atualizada (mês/ano), sob pena de indeferimento, com a 

consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017368-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT24689/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - 027.566.561-51 (PROCURADOR)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017368-98.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: VIVIAN DUARTE GUARIM 

EXECUTADO: JUAREZ PINTO NETO PROCURADOR: AMIR SAUL AMIDEN 

Vistos. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Ana Sophia 

Duarte Guarim, João Pedro Duarte Guarim Pinto e Joaquim Duarte Guarim 

Pinto representados por sua genitora Vivian Duarte Guarim em face de 

Juarez Pinto Neto. Compulsando os autos, verifico que a inicial não está 

acompanhada da certidão de nascimento do infante João Pedro ou de seu 

documento de identidade, o que é indispensável para propositura da ação. 

Ainda, verifico que a pretensão executória não se fez acompanhada de 

documento indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 

320 do CPC, qual seja, a planilha de cálculo atualizada do débito a ser 

executado, inclusive com a incidência dos juros de mora (mês/ano). 

Assim, concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para que a parte autora 

emende da inicial, acostado a certidão de nascimento e planilha de cálculo 

detalhada e atualizada (mês/ano), sob pena de indeferimento, com a 

consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033065-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO JOSE DESTRO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GARCIA ZAQUEO TAVARES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Feitas as pesquisas determinadas por este juízo em decisão 

anterior (bens, valores, endereço), devolvo os autos à secretaria. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033065-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO JOSE DESTRO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GARCIA ZAQUEO TAVARES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Feitas as pesquisas determinadas por este juízo em decisão 

anterior (bens, valores, endereço), devolvo os autos à secretaria. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008595-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. N. (REU)

M. T. N. D. A. (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

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

Civil. Trata-se de Ação Negatória de Paternidade proposta por José Carlos 

de Arruda em face de Maria Tereza Nascimento de Arruda, representada 

por sua genitora Elaine da Silva Nascimento. O autor alega que manteve 

um relacionamento com a Sra. Elaine da Silva Nascimento, e durante este 

período, nasceu a criança Maria Tereza Nascimento de Arruda. O 

requerente a registrou, mas posteriormente tomou conhecimento de que 

não era pai biológico da requerida. Foi apresentado o laudo de DNA no id. 
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2963122, onde consta a exclusão da paternidade. Sendo assim, cite-se a 

requerida, para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de 

advogado, sob pena de revelia. Sirva cópia da presente como mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013708-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. A. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882-O (ADVOGADO(A))

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data procedi à intimação da parte requerente, por meio 

de seu patrono e via diário eletrônico, a dar andamento ao feito sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 1282 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0026873-48.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (REQUERIDO)

ROSANA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Proceda-se com a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar-se no processo, requerendo o que entender 

de direito. Em permanecendo silente, proceda à intimação pessoal, por 

meio de carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a 

intimação na modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação 

por edital. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006145-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. E. S. (REQUERENTE)

TATYANE MARIA SAMPAIO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO APARECIDO E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006145-85.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: G. A. E. S., TATYANE MARIA SAMPAIO AMORIM 

REQUERIDO: ROMULO APARECIDO E SILVA Vistos. Gabriely Amorim e 

Silva representada por sua genitora Tatyane Matia Sampaio Amorim, 

ajuizou Ação de Inventário, em razão do falecimento de Romulo Aparecido 

e Silva, ocorrido na data de 20.01.2019, era solteiro, deixou uma filha e 

bens a inventariar, conforme certidão de óbito acostada no id. 17987500. 

Com a inicial vieram as certidões negativas de débitos fiscais (Municipal, 

Estadual e Federal), nos ids. 17987862, 17987866 e 17987873. A ação foi 

recebida nos moldes da decisão constante do id. 18335857, que 

determinou o processamento da ação pelo rito do inventário, deferiu a 

gratuidade processual, nomeou a genitora da herdeira como inventariante, 

deferiu a expedição de alvará, bem como determinou a pesquisa via 

BACENJUD e a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Alvará 

expedido no id. 18374643. Certidão de inexistência de testamento no id. 

18599108. Id. 20310007 consta o extrato do BACENJUD. Parecer do 

Ministério Público exarado junto ao id. 26210581. Certidão negativa 

expedida pela PGE e SEFAZ no id. 28824250. É o relatório. D E C I D O. 

Trata-se de ação de Arrolamento Sumário ajuizada pela única herdeira de 

Romulo Aparecido e Silva, devidamente representada por sua genitora. 

Com efeito, considerando que a requerente figura como única herdeira, 

não havendo testamento (id. 18599108), o pedido formulado na petição 

inicial deve ser julgado procedente, a fim de que se lhe adjudicada a 

herança, nos termos do art. 659, §1º, do Código de Processo Civil. Quanto 

ao inventário foi comprovada a inexistência de dívidas fiscais com a 

juntada das certidões nos movimentos com id. 17987862, 17987866, 

17987873 e 28824250. Com relação ao recolhimento ou da isenção do 

ITCD, consoante o disposto no art. 659, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, deverá ser lançado administrativamente, impondo-se a expedição do 

formal de partilha sem que se exija a sua comprovação. Nesse sentido, 

segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) No 

mesmo sentido é uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a exemplo do julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO 

COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO DOS GENITORES DOS HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL 

À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM 

DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS DEMAIS BENS. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. 

DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA PELO NOVO CPC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do processo do inventário sob 

o argumento de que há dívida de IPTU referente a imóvel que sequer 

consta do acervo patrimonial do espólio, porque vendido ainda em vida 

pelo autor da herança, e sobre o qual há processo administrativo em 

tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma definição, em que se pleiteia 

a compensação da referida dívida tributária com precatório. 2. Conforme 

disciplina o artigo 659, § 2º do novo Código de Processo Civil, após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. A 

regra contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada 

pelo art. 659 do Código de Processo Civil, na medida em que, apesar de 

ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual e 

não tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 

n.1098230, 07173352920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS 

SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no 

PJe: 30/05/2018. Grifado) Com efeito, o formal de partilha deverá ser 

expedido e, após, intimada a Fazenda Pública Estadual para que promova 

o lançamento administrativo do tributo. Vale observar que, nos termos do 

art. 305 da Lei n. 6.015/1973 e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o 
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recolhimento do ITCD deverá ser fiscalizado pelo notário responsável pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, no momento do registro do formal de 

partilha. Em face do exposto, satisfeitas as exigências legais, nos termos 

do art. 659, § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, para adjudicar a herança de Romulo 

Aparecido e Silva, arrolada na inicial, em favor de Gabriely Amorim e Silva, 

ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Considerando que o 

espólio é formado por patrimônio imobilizado, porque não foi localizado 

saldo nas contas bancárias do inventariado (id. 20310007), defiro-lhe os 

benefícios da gratuidade processual. Declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

expeça-se a carta de adjudicação em favor da herdeira. Após, dê-se vista 

à Procuradoria-Geral do Estado, representante da Fazenda Pública 

Estadual, nos termos do art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Por fim, arquive-se. P. I. C. Cuiabá-MT, 28 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1038796-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO NUNES BUENO (REQUERENTE)

GLEUCIMAR ABADIA DE OLIVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038796-73.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOELCIO NUNES BUENO, GLEUCIMAR ABADIA DE 

OLIVEIRA BUENO Vistos. Joelcio Nunes Bueno e Gleucimar Abadia de 

Oliveira Bueno aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual, pela qual 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo – 

Id. 23344373. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio 

consensual, para o qual, já não é necessário o decurso de qualquer 

prazo, seja de separação de fato, seja de separação judicial, sendo 

apenas observados os requisitos legais do artigo 731 do Código de 

Processo Civil, de forma que é imperioso acolher o pedido das 

requerentes. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos 

junto ao id. 23344769. A requerente Gleucimar voltará a usa o nome de 

solteira, qual seja Gleucimar Abadia de Oliveira. Diante de todo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo 

matrimonial havido entre as requerentes, e homologo o acordo constante 

nos autos, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final 

com as cautelas de estilo. Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. C. Cuiabá, 28 de abril de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046621-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LAURO DE BARROS GOMES (REQUERENTE)

GISELLE ABADIA CAMPOS PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

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

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046621-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRE LAURO DE BARROS GOMES, GISELLE 

ABADIA CAMPOS PEREIRA GOMES Vistos. Giselle Abadia Campos Pereira 

Gomes e Alexandre Lauro de Barros Gomes aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual, pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo – Id. 25054252. É o relatório. D E C I D O. 

Cuida-se de pedido de divórcio consensual, para o qual, já não é 

necessário o decurso de qualquer prazo, seja de separação de fato, seja 

de separação judicial, sendo apenas observados os requisitos legais do 

artigo 731 do Código de Processo Civil, de forma que é imperioso acolher o 

pedido das requerentes. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos junto ao id. 25054262. A requerente Gleucimar voltará a usa o 

nome de solteira, qual seja Gleucimar Abadia de Oliveira. Diante de todo o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o 

vínculo matrimonial havido entre as requerentes, e homologo o acordo 

constante nos autos, que passa a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

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

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Custas recolhidas. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. P. I. C. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 0015786-61.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA (RECONVINTE)

S.O.F (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA OAB - MT8609-O 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES (RECONVINDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0015786-61.2012.8.11.0041. RECONVINTE: MARIA CAROLINA MARQUES 

DE OLIVEIRA AUTOR(A): S.O.F RECONVINDO: PAULO SOARES Vistos. 

Sofia de Oliveira Ferrari, representado por sua genitora Maria Carolina 

Marques de Oliveira, aforou a presente Ação de Alimentos em face de 

Paulo Soares, buscando, em síntese, que o requerido seja compelido a 

pagar o equivalente a 02 (dois) salários mínimos a título de alimentos 

definitivos. No Id. 25023916 foi fixada a verba alimentar provisória em 70% 

(setenta por cento) do salário mínimo, e designada audiência de tentativa 

de conciliação, que restou prejudicada (Id.25023921); Na decisão de id 

25023923 foi deferida a citação por edital, e na decisão de id 25024076, 

foi nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral 

(id 25024083). No Id. 25024085 foi apresentada a impugnação. Foi lançada 

a cota do Ministério Público (Id. 25024086), pela parcial procedência do 

pedido, com a fixação da verba no patamar fixado inicialmente. Na 

manifestação de id 25330535, a parte autora pede a execução dos 

alimentos provisórios. É o relatório. D E C I D O. Decreto a revelia do 

requerido. Inicialmente, indefiro o pedido de execução da verba alimentar 

provisória no bojo desta ação, em obediência ao disposto no art. 531, § 1º, 

do CPC. No que se refere à obrigação alimentar, tamanha sua importância 

que além de estar regulamentada no Código Civil (art. 1.694), também tem 

proteção Constitucional, senão vejamos: “Art. 229. Os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” Diz-se, 

então, que uma vez comprovado o estado de filiação, exsurge 

naturalmente a obrigação alimentar, nos termos dispostos no artigo suso 

transcrito. A verba alimentar provisória foi fixada em 70% (setenta por 

cento) do salário mínimo e, citado validamente, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa. Todavia, em que pese o 

reconhecimento da revelia, não há de ser reconhecidos todos os efeitos 

consignados no art. 319, do Código de Processo Civil, principalmente 

quando se observa que a tônica do processo civil moderno é entregar aos 

jurisdicionados uma resposta mais próxima possível da verdade 

vivenciada pelas partes. A simples desídia do réu não conduz à conclusão 

de se considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor, posto que nas 

ações desta natureza, a presunção de veracidade por vezes deve ser 

relegada ante a falta de outros elementos de prova que atestem a 

capacidade de pagamento do alimentante. A propósito, ensina THEOTÔNIO 

NEGRÃO que: "O efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem 

afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos 

fictamente comprovados (RSTJ- 62/441)" (op. cit., 28ª ed., p. 288). Na 

espécie, a realidade emergente dos autos denuncia que nem a própria 

autora sabe se ele, réu, está empregado e qual seria sua renda mensal; 
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aliás, nem qualificado corretamente foi. Também não restaram 

demonstradas de maneira detalhada as despesas mensais da requerente, 

aptas a comprovar a necessidade da fixação da obrigação alimentar no 

montante pleiteado inicialmente. Nesse passo, considerando tudo que dos 

autos consta, confirmo a decisão concessiva dos alimentos provisórios, e 

fixo a verba alimentar em 70% (setenta por cento) do salário mínimo 

mensalmente, a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de 

depósito bancário (conta indicada na inicial), recaindo sobre férias e 

décimo terceiro salário, quando houver. Em face do exposto, e em 

consonância com o parecer do Ministério Público, julgo parcialmente 

procedente o pedido e condeno o requerido ao pagamento de alimentos 

mensais no importe de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, que 

deverão ser depositados, até o dia 10 (dez) de cada mês, recaindo sobre 

férias e décimo terceiro salário, quando houver. Em consequência, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda que após o trânsito em julgado, 

sobrevindo informação de que o requerido tenha vínculo empregatício, 

sem que haja necessidade de conclusão, expeça-se ofício para desconto 

em folha de pagamento. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, 

transitado em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048253-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES PEREIRA MONTIBELLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO NUNES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1048253-32.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ANA PAULA GOMES PEREIRA 

MONTIBELLER EXECUTADO: MAURICIO NUNES GONCALVES Vistos. 

Recebo os autos na forma declinada. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por Haylla Vithoria Gomes Gonçalves representada 

por sua genitora Ana Paula Gomes Pereira Montibeller em face de Mauricio 

Nunes Gonçalves. É o breve relatório. D E C I D O. Analisando o caderno 

processual, a exequente pugna pelo recebimento da ação no rito da 

expropriação (art. 523, CPC), contudo, existe outra ação de execução de 

alimentos, pelo rito 523, do CPC, em 24/10/2019, identificada pelo processo 

nº 1048253-32.2019.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes, causa de 

pedir e pedido, em trâmite e devidamente recebida por este Juízo, 

configurando caso típico de litispendência de ações. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, declaro extinto o 

processo, sem julgamento de mérito. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

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

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0005841-41.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE RAFAEL WOJTOWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ OAB - MT10842-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT8896-O (ADVOGADO(A))

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jose Wojtowicz (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0005841-41.1998.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE RAFAEL WOJTOWICZ, LUIZA DA SILVA REQUERIDO: 

JOSE WOJTOWICZ Vistos. Verifica-se da presente demanda que a 

referida sentença do id. 25404720 foi lançada como decisão, nesta 

oportunidade procedo a sua juntada com o andamento processual correto, 

ou seja, SENTENÇA. Outrossim, quanto ao requerimento constante do id. 

28850581, defiro tão somente o prazo de 30 (trinta) dias, para o 

cumprimento das determinações contidas nesta sentença. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005207-88.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0005207-88.2011.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: NISIANE MONGE DAMIANA GUEDES Parte Requerida: 

EXECUTADO: JAMES MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

intimação pessoal Sra. Nisiane Monge Damiana Guedes, para que esta 

compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim 

de informar o atual endereço do executado, conforme dispõe o art. 186, 

§2º do Código de Processo Civil,. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031694-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1031694-97.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: ELLEN RODRIGUES Parte Requerida: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal da requerente ELLEN RODRIGUES, para 

que esta compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo de cinco 

dias, a fim de manifestar sobre as respostas dos ofícios expedidos, 

conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo Civil,. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017716-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FRANCA FERNANDES (EXEQUENTE)

CLAUDIA ISABELLA DE FRANCA FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE FERNANDES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 
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Dados do Processo: Processo: Numero: 1017716-24.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: FERNANDA DE FRANCA FERNANDES, CLAUDIA 

ISABELLA DE FRANCA FERNANDES Parte Requerida: EXECUTADO: 

CLAUDIO HENRIQUE FERNANDES FINALIDADE: Exequentes para que 

estas, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem sobre a certidão negativa 

de Id n. 9283291, indicando o endereço atualizado do Executado, sob 

pena de extinção e arquivamento.. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

Processo n. 1017716-24.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. 

Vistos, etc... Diante do certificado, Id n. 10109539, expeça-se novo 

mandado para intimação pessoal das Exequentes, para que estas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem sobre a certidão negativa de Id n. 

9283291, indicando o endereço atualizado do Executado, sob pena de 

extinção e arquivamento. Não sendo as Exequentes encontradas para 

intimação pessoal, intimem-nas, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para que estas, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem sobre a certidão 

negativa de Id n. 9283291, indicando o endereço atualizado do Executado, 

sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação, o que deverá ser certificado, dê-se vista dos autos ao d. 

Defensor Público, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se foi 

procurado para dar prosseguimento no feito, ou, no mesmo prazo, 

requerer o que entender cabível. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021068-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES DA SILVA E SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1021068-87.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: EDMUNDO DE SOUZA Parte Requerida: 

INVENTARIADO: MERCEDES DA SILVA E SOUZA FINALIDADE: Intimação 

do inventariante, EDMUNDO DE SOUZA , para manifestar interesse no 

processo, em cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, nos termos dos artigos 485 § 1º e 622 do CPC DECISÃO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021068-87.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante o certificado no Id 12227760, 

mormente considerando que se trata de processo de 

inventário/arrolamento, a fim de que não se cogite de nulidade, renove-se 

a diligência de intimação pessoal do inventariante, inclusive por edital, se 

necessário, para manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob 

pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 

§ 1º e 622 do CPC. Após, voltem conclusos para análise Intimem-se e 

cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009558-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. D. N. D. M. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

N. M. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0009558-12.2008.8.11.0041 Parte 

Autora: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANETE PEREIRA SILVA 

ANGHINONI Parte Requerida: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NEYMAX 

MOURA VITAL, MARIA DE NAZARE DE MOURA VITAL, GENELDA MOURA 

VITAL FINALIDADE: Intime-se a Requerente, ANETE PEREIRA SILVA 

ANGHINONI, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

0009558-12.2008.811.0041 Ação: Reconhecimento de paternidade "post 

mortem" c/c anulação e retificação de registro de nascimento. Vistos, 

etc... Diante do certificado no Id n. 28906352, para fins de formalizar os 

atos necessários à extinção deste processo por abandono e falta de 

interesse, intime-se a Requerente, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações ou extinção do 

feito, se for o caso. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012010-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1012010-26.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ALICE PEREIRA ALMEIDA Parte Requerida: 

EXECUTADO: JOSE MARIA DE SOUZA FINALIDADE: Intime-se a 

Exequente,ALICE PEREIRA ALMEIDA, para que esta, no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça na sede da Defensoria Pública e manifeste 

acerca do comprovante de pagamento apresentado no Id n. 14137404, 

sob pena de extinção e arquivamento. DECISÃO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº. 1012010-26.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de 

sentença Vistos, etc... Diante do certificado no Id n. 17433259, intime-se a 

Exequente, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça na sede da Defensoria Pública e 

manifeste acerca do comprovante de pagamento apresentado no Id n. 

14137404, sob pena de extinção e arquivamento. Após, dê-se vista ao d. 

Defensor Público, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se foi 

procurado para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012816-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIBEL SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012816-90.2020.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Primeiramente, em observância ao parecer 

ministerial, Id n. 31585592, intime-se a Requerente, através de sua 

advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer/providenciar, o 

que foi requerido pela representante do Ministério Público, sob pena de 

extinção e arquivamento. Apresentada manifestação, retornem os autos 

ao Ministério Público, por existir interesse de incapaz nos termos do artigo 

178, II, do CPC. Após, conclusos para decisão/deliberação. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1048949-68.2019.8.11.0041

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

CELIA DO CARMO RODRIGUES AMARAL OAB - 601.829.117-72 

(REPRESENTANTE)

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RODRIGUES AMARAL (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1048949-68.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante o plano de partilha apresentado no 

Id 26189181, considerando as informações relacionadas ao patrimônio do 

de cujus, Id 30160338 ao Id 31138852, primeiramente intime-se a 

inventariante para que tome ciência, ratificando ou retificando a 

partilha/adjudicação e/ou requerendo o que mais de direito no prazo de 

quinze dias, e, em seguida, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0002417-97.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE PINHEIRO DA SIVLA (REQUERENTE)

JACY PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

ADAO ALAERTES TECHI OAB - MT5828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTINO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0002417-97.2012.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o certificado-informado no Id 

25073440 ao Id 30951044, intime-se a herdeira Jacy Pinheiro da Silva, 

pessoalmente ou por edital, se necessário, para manifestar interesse no 

processo em cinco dias, em observância do determinado nos autos por 

este Juízo, sob as penas da lei, inclusive extinção/arquivamento. Ressalto 

que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) neste(s) autos, seja de 

intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos 

termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, 

levando em conta que as ações de competência desta Vara Especializada 

de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua 

maioria envolve interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações 

pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e 

réu) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela Defensoria 

Pública. Após, havendo interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério 

Público, e, em seguida voltem os autos conclusos para análise. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046439-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA GOMES BEZERRA CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURAMY CORREIA DA CHAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - 938.186.021-15 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1046439-82.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Atenda-se ao parecer ministerial de Id. 

31403230, intime-se os Requerentes, através de seu d. patrono, para no 

prazo de 10 (dez) dias, fixarem um índice de correção do valor dos 

alimentos, podendo ser com base no salário mínimo. Após, dê-se nova 

vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1025244-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE EMERENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1025244-41.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Atenda-se ao parecer ministerial de Id. 

31583942, intime-se os Requerentes, através de seu d. patrono, para no 

prazo de 10 (dez) dias, fixarem data para o reajuste anual da pensão 

alimentícia. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016826-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1016826-80.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

4.200,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: ELOINA DE ARAUJO GOMES Endereço: RUA A, 13, QDA 01, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-258 POLO PASSIVO: 

Nome: AILTON FERREIRA ROCHA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

Cite-se o Requerido, AILTON FERREIRA ROCHA, quanto aos termos da 

ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, 

fazendo-se constar do edital as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

Requerente (art. 344 do CPC). DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

Processo n°. 1016826-80.2020.8.11.0041 Ação: Divórcio Litigioso. Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso 

proposta por Eloína de Araújo Gomes em face de Ailton Ferreira Rocha, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a 

Requerente viveu um relacionamento amoroso com o Requerido durante 
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04 (quatro) anos, tendo contraído sob o regime de comunhão universal de 

bens. Informa que do enlace adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, 

Victor Hugo Aparecido de Araújo Gomes Ferreira Rocha, maior de idade, e 

Maria Beatriz de Araujo Gomes Ferreira Rocha, menor de 

idade/adolescente. Relata que o casal se separou judicialmente em 2007, 

entretanto, logo após a sentença, voltaram a se relacionar como marido e 

mulher, ocorrendo a separação de fato definitiva em março de 2018. 

Assevera que ao deixar a residência do casal, o Requerido não informou 

para onde iria, e para se esquivar de contribuir com o sustento da filha 

menor do casal, não entrou mais em contato com a Requerente. Afirma 

que os filhos só conseguem contato com pai/Requerido quando vão até a 

residência da avó paterna, a qual permite que falem com ele por telefone, 

mas também se nega a fornecer qualquer notícia do paradeiro do 

filho/Requerido, mesmo sabendo onde ele se encontra. Consigna-se ainda 

que a irmã do Requerido também tem conhecimento de seu paradeiro, já 

que, em contato com a Requerente, mostrou interesse em defender o 

irmão na presente ação, pedindo o número do processo, pois, é 

advogada. Ressalta a Requerente que na sentença que decretou a 

separação judicial do casal, foi estipulada a guarda, as visitas e a pensão 

para os filhos menores no importe de meio salário mínimo e que, 

atualmente, somente a filha Maria Beatriz ainda é menor de idade e se 

encontra em fase escolar. Expõe que desde o ano de 2018 o Requerido 

não contribui com as despesas da filha, sempre alegando, por telefone, 

que não o faz por não ter trabalho fixo. Assim, a Requerente pleiteia que 

seja modificado o quantum estipulado anteriormente a título de alimentos, 

para que este passe a ser no importe de 34% (trinta e quatro por cento) 

do salário mínimo, incidindo sobre férias, décimo terceiro e verbas 

rescisórias quando houver e que seja mantida a guarda e as visitas na 

forma outrora estabelecida na separação judicial. É o relatório. Decido. 

Observa-se dos autos que, além da Requerente pleitear a conversão da 

separação judicial em divórcio, postula, também a alteração do valor pago 

a título de alimentos em favor da filha menor de idade. Dito isso, acolho o 

pedido e o faço para majorar o valor dos alimentos pagos pelo Requerido 

em favor da filha Maria Beatriz de Araujo Gomes Ferreira Rocha para a 

quantia de 34% (trinta e quatro por cento) do salário mínimo, incidindo 

sobre férias, décimo terceiro e verbas rescisórias quando houver, a ser 

pago mediante depósito na conta bancária indicada nos autos, de 

titularidade da Requerente, todo dia 10 (dez) de cada mês. Cite-se o 

Requerido, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da 

ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, 

fazendo-se constar do edital as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

Requerente (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada à revelia 

do Requerido e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe curador Especial o d. Defensor Público Zacarias Ferreira 

Dias, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. Após 

manifestação do d. Curador, ouça a Requerente, a representante do 

Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

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

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

da Lei. Eu, MARINA ROBERTA DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 29 de abril de 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1044181-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (REQUERIDO)

A. F. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1044181-36.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: LILIA 

DE SOUZA TELES Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO IV, 15, QUADRA 

124, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO PASSIVO: Nome: 

LEANE AMORIM COELHO Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO IV, 15, 

QUADRA 124, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Nome: 

ADERSON FIRME DE OLIVEIRA Endereço: ESTRADA QUILOMBO, ZONA 

RURAL, JANGADA - MT - CEP: 78490-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do Requerido, ADERSON FIRME DE OLIVEIRA e LEANE AMORIM 

COELHO quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no 

prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se informo de que não contestada à 

ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pelo Requerente (art. 344 

do CPC). Intime-o da decisão de Id n. 18138491 que arbitrou alimentos 

provisórios em 01 (um) salário mínimo, cujo valor será devido a partir da 

citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo 

ou depósito na conta bancária indicada nos autos, bem como do 

deferimento do pedido liminar concedendo provisoriamente a guarda dos 

menores à Requerente, mediante termo. DECISÃO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n. 1044181-36.2018.8.11.0041 Ação: Guarda com 

Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com Alimentos Vistos, etc... 

Considerando que o Requerido está em local incerto e não sabido, 

conforme afirmado pela parte Requerente, acolho o seu pedido constante 

no Id n. 24251021. Cite-se o Requerido, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo 

de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais 

de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados 

pelo Requerente (art. 344 do CPC). Intime-o da decisão de Id n. 18138491 

que arbitrou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, cujo valor 

será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos 

autos, bem como do deferimento do pedido liminar concedendo 

provisoriamente a guarda dos menores à Requerente, mediante termo. 

Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser certificado, 

fica desde já decretada à revelia do Requerido e nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador Especial o d. 

Defensor Pública Dr. Zacarias Ferreira Dias, a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito. Após manifestação do d. Curador Especial 

nomeado, ouça a parte Requerente, o Ministério Público e, em seguida, 
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voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

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

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

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

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

ROBERTA DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018213-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENY GUEDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1018213-33.2020.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência. Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição com pedido 

de curatela provisória em tutela de urgência movida por Geny Guedes de 

Oliveira em face de Francisco de Oliveira, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que é esposa do Requerido o qual é 

idoso e está desde o mês maio do ano de 2013 sob tratamento neurológico 

em razão de estar acometido do mal de Alzheimer (CID G30). Esclarece 

que a doença está em tal estado que o Requerido possui dificuldades para 

se locomover e exercer com o devido discernimento os atos da vida civil. 

Informa que a Requerente reside com o Requerido e é a responsável por 

promover os cuidados de que ele necessita. informa sobre a existência de 

procuração pública firmada em 26 de agosto de 2019, pela qual o 

Requerido transmite poderes à Requerente para que esta atue em seu 

nome em atos civis, destacando que à data da firma, o Requerido, em 

razão de sua doença, já estava incapacitado de assinar. Dessa forma, 

pede a concessão da tutela de urgência para fins de que seja a 

Requerente nomeada curadora provisória do Requerido, a fim de que 

possa representa-lo nos atos da vida civil. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. É o Relatei. Fundamento e 

Decido. Considerando os fatos alegados, apoiados na prova documental 

juntada com a inicial, em especial, atestado médico acostado sob o Id n. 

31568895; Considerando, mormente a necessidade de amparar o 

Interditando material e socialmente, estando este juiz convencido da 

probabilidade lógica do direito do Interditando, uma vez confrontada as 

alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora início de 

cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida, para o fim de 

nomear, desde logo, a Sra. Geny Guedes de Oliveira como Curadora 

Provisória de seu esposo Francisco de Oliveira, para os fins de 

representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referida Curadora Provisória nomeada como depositária fiel dos valores 

recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-lo junto a 

quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar 

contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se 

necessário, etc. Ficando obrigada à prestação de contas quando instada 

a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Considerando que o Interditando é pessoa idosa, 

possui dificuldades para se locomover e exercer com o devido 

discernimento os atos da vida civil, substituo o ato de entrevista por este 

juiz, pela realização de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, 

que deverá descrever minuciosamente acerca da vida do Interditando, 

negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o 

que mais parecer necessário para convencimento quanto a capacidade do 

Interditando para praticar atos da vida civil, bem como da Requerente em 

ser sua Curadora. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Cite-se o Interditando sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a 

entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 

245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o 

citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º 

- O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o 

Interditando, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeado como Curador 

Especial o d. Defensor Público Dr. José Naaman Khouri, que atua perante 

esta 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões, a quem se dará vista 

dos autos para os fins de direito. No mais, considerando que encerrou o 

convênio firmado entre o Poder Judiciário deste Estado e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Cuiabá/MT (Ofício circular n. 7/2019 – GG), não 

sendo possível, por ora a disponibilização de médico(a) psiquiatra para 

atender a demanda de Exames Psiquiátricos e elaboração de laudos 

técnicos para subsidiar as decisões/sentenças junto aos processos de 

competência da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca de Cuiabá/MT, aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias 

uma solução para o caso. Decorrido este prazo, certifique-se e conclusos 

para deliberação ou decisão. Ciência ao Ministério Público. Ressalto que 

o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação 

ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos 

dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando 

em conta que as ações de competência desta Vara Especializada de 

Família e Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria 

envolve interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de 

Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as 

intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e 

réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1018226-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE PATRICIA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUZENEY LEMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1018226-32.2020.8.11.0041 Ação: 

Substituição de Curatela com pedido de tutela antecipada. Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Trata-se de Ação de Substituição de Curatela com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por Catiane Patrícia Lemes, qualificada nos 

autos, sob o argumento em síntese, de que é irmã de Juzenei Lemes, o 

qual foi no processo de n. 767/96, perante o Juízo da Comarca de Várzea 

Grande/MT, interditado, e nomeada como curadora, sua genitora. Informa 

que a genitora da Requerente e do Interditado veio a falecer em 

21/02/2020 e, embora o Interditado possua 08 (oito) irmãos, ninguém quer 

para si a responsabilidade que a mãe/falecida exercia. Esclarece que o 

Interditado possui benefício previdenciário, faz uso contínuo de 

medicamentos e que se encontra internado na Clínica ACRONE- 

Associação Centro de Recuperação e Orientação Nova Esperança no 

município de Nossa Senhora do Livramento-MT. Salienta que com a morte 

de sua curadora seu benefício previdenciário pode vir a ser bloqueado, o 

que pode ocasionar sérios prejuízos ao sustento do Interditado e até 

mesmo com o pagamento dos custos da internação, tendo em vista que o 

Hospital Adauto botelho não quer mantê-lo internado devido a pandemia e 

a superlotação. Ressalta, ainda, que para mantê-lo na clínica somente o 

seu benefício não é suficiente, haja vista os custos com remédios dentre 

outros. Relata que o Interditando possui 2 (dois) imóveis, dos quais a 

Requerente não possui a documentação, pois estes estão em posse da 

sua irmã Noraney Lemes de Matos desde o momento da internação do 

Interditado e do falecimento da sua mãe antiga curadora. Diante disso, 

pede, em sede de tutela antecipada de urgência, seja a Requerente 

nomeada curadora provisória do Interditado, a fim de possa representá-lo 

nos atos da vida civil, sobretudo na adequada e gestão dos recursos 

fundamentais à sua manutenção. O pedido veio instruído com os 

documentos necessários a propositura da ação. É o relatório. Decido. 

Diante do acima noticiado e dos documentos que acompanham a inicial 

entendo necessária à regularização da situação de fato. Assim, nomeio, 

em substituição, como curadora provisória a irmã do Interditado, Sra. 

Catiane Patrícia Lemes, para os fins de representá-lo ou assisti-lo em 

todos os atos da sua vida civil, ficando referida Curadora Provisória 

nomeada como depositária fiel dos valores recebidos ou a receber, 

inclusive para que possa representa-lo junto a quaisquer órgãos e 

repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, 

empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar contas 

bancárias para recebimento de vencimentos, podendo comprar alimentos, 

roupas, medicamentos, se necessários etc. Ficando obrigada a prestação 

de contas quando instada a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. Fica, ainda, vedado à 

Curadora a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas (valores), acaso pertencentes ao Interditado, e 

a inda,  a  p ro ib ição  da  Curadora  faze r  emprés t imos 

bancários/financiamento em nome do Interditado, salvo com autorização 

judicial. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo constar que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, pertencentes ao Interditado, inclusive proibido 

de fazer empréstimos bancários em nome do Interditado, sem autorização 

judicial. Sem prejuízo do acima determinado, entendo conveniente e 

determino seja realizado um estudo social, devendo a equipe técnica deste 

Juízo observar/constatar as condições atuais do Interditado e da 

Requerente em exercer a curatela. O laudo deve ser juntado no prazo de 

30 (trinta) dias. Juntado o laudo, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Sem prejuízo das providências acima, concedo a Requerente, o 

prazo de 15 (quinze) dias, para juntada da cópia da sentença proferida 

nos autos n. n. 767/96 que nomeou a falecida curadora do Interditado. Às 

providências, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017840-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (AUTOR(A))

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA OAB - 292.966.761-34 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0017840-58.2016.8.11.0041 Ação: 

Exigir Contas Vistos, etc... Considerando a manifestação-pretensão de Id 

28928887-Pág. 2, itens 5 e 6 e Id 28928887-Pág. 3, “i”, visando a 

r e g u l a r i z a ç ã o  d e s t e  p r o c e s s o ,  o b s e r v a - s e  q u e  f o r a 

certificado/esclarecido no Id 31064226 - Pág. 1, “os autos não foram 

levados a conclusão e nem certificado o decurso de prazo do despacho Id 

28956441, uma vez que para os autos serem levados conclusos 

precisava da manifestação da parte requerente e do requerido, uma vez 

que se tratava de pagamento de perícia”, bem como esclarecido, também, 

que houve a necessidade de regularizar no sistema PJE, erro ocorrido 

denominado “Internal Sever Error”, para que as partes pudessem 

protocolar/juntar as suas petições, “sendo que os autos voltou a 

movimentar/tramitar normalmente em 06/02/2020, quando as duas partes 

fizeram juntadas.” Dito isso, o que se pode aferir/conluir, portanto, em 

razão dos motivos acima expostos, fora providenciada, então, a 

regularização deste processo, no lapso temporal necessário, mesmo 

porque, com mais de mil e quatrocentas páginas, viabilizando, assim, de 

qualquer forma, em tempo hábil, a normal tramitação, depois das 

providências acima explicitadas, incluindo aquelas de incumbência das 

próprias partes, ora litigantes. Outrossim, observa-se, ainda, o processo 

se encontra na fase de produção/realização da prova pericial, depois de 

resolvida, por este Juízo, as questões referentes à nomeação/substituição 

de perito(a) e ao valor dos honorários periciais, conforme se pode 

constatar na decisão de Id 26022240, tendo, havido, em seguida, naquela 

mesma oportunidade, a determinação de intimação das partes para 

manifestarem sobre pedido formulado pela perita nomeada em 

substituição, inclusive de levantamento de pagamento e levantamento de 

honorários. Todavia, para que possa ser decidido/deliberado sobre as 

demais providências relacionadas ao início dos trabalhos da perita, 

visando a resolução deste processo, bem como dos demais que estiverem 

relacionados, necessário, primeiramente, que o advogado dos 

Requerentes manifestem no prazo de quinze dias, esclarecendo quanto à 

necessidade de regularização da representação ou substituição 

processual da Requerente Margaret Olívia Affi Peixoto, nos termos do art. 

313 e 687 e segs, do CPC, uma vez que fora noticiado/informado nos 

autos do Processo n. 0008697-02.2003.8.11.0041, o óbito da referida 

Requerente, Id 31448861 e 31448862, daqueles autos. Após, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise, em observância ainda do 

decidido/determinado no Id 26022240, e, com prioridade de tramitação. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019091-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FERNANDES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS (REU)

NILZA GOMES BENTO (REU)

ESPOLIO DE NELSON GOMES BENTO (REU)

ESPOLIO DE NILSON GOMES BENTO (REU)

NILDA GOMES BENTA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES OAB - 353.343.041-34 

(REPRESENTANTE)

MAGDA DE CARVALHO BRAZ OAB - 441.377.021-87 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019091-89.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Tutela de Urgência 

Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se, primeiramente, no Id 

29936203, a Requerente, por seu d. patrono, postulou a aplicação da 

multa prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em desfavor dos 

Requeridos, por não terem comparecido pessoalmente à audiência de 

conciliação designada por este Juízo. Neste ponto, entretanto, adianto, 

razão não assiste à Requerente, tendo em vista que apesar de não ter 

havido o comparecimento pessoal dos Requeridos, que diga-se, inclusive 

residem em outra Comarca, Id 26740383-Págs. 1/2, e, ademais, foram 

representados por advogado, aliás, com poderes para 

desistir/transigir/firmar acordo, Id 26740387 - Pág. 6 e seguintes, não 

havendo, desta forma, motivação suficiente para a aplicação de multa, ao 

contrário, mesmo porque de acordo com o art. 334, § 10 do CPC: “A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir.” Se não bastasse, menciono ainda 

como exemplo/fundamento o que se extrai da jurisprudência: “...Afastada 

a aplicabilidade da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC, uma vez que o 

autor outorgou procuração específica para o seu advogado, nos termos 

do art. 334, § 10, do CPC/2015...” (Apelação Cível, Nº 70080115298, TJRS, 

Julgado em: 25-04-2019) Com estes argumentos e fundamentos, portanto, 

indefiro o pedido de aplicação de multa em desfavor dos Requeridos. 

Outrossim, observa-se, ainda, ao contestar, Id 26740383, os Requeridos, 

indicados/nominados pela Requerente, alegaram, preliminarmente, a 

ilegitimidade passiva das viúvas dos herdeiros pré-mortos, porque as 

mesmas não possuiriam direito sucessório em relação aos bens/patrimônio 

do genitor dos respectivos maridos delas, falecidos anteriormente. E, 

neste caso, portanto, a priori, tendo em vista que pelo que se extrai das 

certidões de óbito Nelson Gomes Bento e Nilson Gomes Bento, Ids 

20784248 e 20784250, vieram a óbito antes do genitor deles, o Sr. 

Sebastião Gomes dos Santos, Id 19871370-Pág. 1, em relação a quem se 

busca o reconhecimento da união estável e suas consequências jurídicas, 

nestes autos, por ora a título de exemplo, menciono os seguintes julgados: 

“Somente os herdeiros e o cônjuge sobrevivente têm legitimidade para o 

ajuizamento da ação anulatória de partilha. Se o falecimento do herdeiro, 

casado sob o regime de comunhão universal de bens, ocorreu em data 

anterior à da morte de sua genitora, sua viúva não tem legitimidade ativa 

para pleitear a anulação de partilha já efetivada." (TJMG - Apelação Cível 

n. 1.0024.05.785012-5/001 - 7ª Câmara Cível, j. 14.03.2006) Todavia, não 

obstante esta observação/assertiva, considerando a noticiada existência 

de interesse de incapaz, (menores de idade, Id 20784245 - Pág. 2) e, 

diante, também, de outros pedidos formulados nos autos pelas partes, 

inclusive para fins de julgamento, oportunamente, Id 30446358-Págs. 5/6 e 

Id 30570522-Págs. 6/7, até para que não se cogite de prejuízo processual, 

decisão surpresa vedada pelo CPC (arts. 9 e 10), e/ou de nulidade, antes 

de qualquer decisão definitiva, neste sentido, quanto à legitimidade 

processual, e, em relação às demais pendentes de resolução, necessário, 

então, primeiramente, oportunizar a prévia manifestação do Ministério 

Público, em observância, aliás, dos arts. 178, II e 698 do Código de 

Processo Civil, conforme a seguir determinado/estipulado. Assim 

esclarecido, e, objetivando, portanto, melhor regularizar/agilizar e viabilizar 

o prosseguimento e conclusão deste processo, a fim de que não restem 

dúvidas e não se alegue cerceamento de defesa, intimem-se ainda as 

partes para que manifestem no prazo comum de quinze dias, se têm ou 

não interesse na produção de outras provas, justificando, se for o caso, a 

utilidade/interesse, ficando, aliás, neste mesmo prazo, oportunizada, 

desde já, à parte Requerida, em homenagem a ampla defesa, a 

manifestação postulada no Id 30446358 - Pág. 5, item 4.2, “acerca do 

julgado do STJ juntado aos autos na impugnação à contestação.” Após, 

diante do referido/noticiado interesse de incapaz, Id 20784245-Pág. 2, Id 

26740383-Pág. 2 e Id 21152467-Pág. 14, pelos motivos acima 

consignados, oportunize-se a manifestação da d. representante do 

Ministério Público, e, em seguida, voltem os autos conclusos para análise 

quanto ao imediato julgamento ou ulterior deliberação/designação de 

audiência, dilação probatória, se necessário. As demais questões, 

portanto, levantadas nos autos pelas partes e não definidas nesta 

decisão, serão objeto de análise, oportunamente, após a manifestação 

dos ora litigantes e do Ministério Público, conforme acima 

consignado/motivado. Às providências. Intimem-se e cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013507-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE NILSON CONSTANTINO ZUGAIR (HERDEIRO)

MARIO HENRIQUE CONSTANTINO ZUGAIR (HERDEIRO)

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910-O (ADVOGADO(A))

ROBSON AVILA SCARINCI OAB - MT6939/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO APARECIDO CUBA OAB - MT11150/O (ADVOGADO(A))

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (HERDEIRO)

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013507-75.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Analisando os autos verifica-se, a inventariante 

manifestou no Id 22648716, noticiando que “a família encontra-se em 

tratativas para apresentação do plano de partilha de forma consensual”, 

diante disso fora deferido por este Juízo o pedido de suspensão para as 

providência relacionada à apresentação de um plano de partilha amigável. 

Ocorre que, extrapolado o referido prazo de suspensão, ao menos nesta 

oportunidade não é possível o acolhimento de “prazo suplementar”, 

pretendido pelo inventariante, Id 26866523 - Pág. 2, que, portanto, indefiro, 

mormente tendo em vista a manifestação/impugnação consignada pelo 

herdeiro José Nilson Constantino Zugair no Id 27670026, com pedido de 

intimação do inventariante. Assim sendo, ressalvada eventual 

apresentação de acordo amigável para homologação, intime-se o 

inventariante para manifestar no prazo de quinze dias sobre o teor da 

petição/questionamentos e pedidos de Id 27670026 - Pág. 3, mormente no 

que diz respeito à necessidade de apresentação de “balanço patrimonial e 

resultado econômico das empresas do inventário”, apresentação de 

registros dos imóveis e respectivos contratos, e, em relação, ainda, aos 

demais pedidos, bens/patrimônio, diante do postulado no Id 27670026 - 

Pág. 3, “c”, e “d”. Se decorrrido o prazo fixado, sem manifestção, intime-se 

o inventariante pessoalmente ou por edital, se necessário, para manifestar 

interesse no processo em cinco dias, em observância do determinado nos 

autos por este Juízo, sob as penas da lei, inclusive remoção ou extinção e 

arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos 

por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes, 

e, ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo 

as intimações pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela 

Defensoria Pública. Após, com ou sem manifestação do inventariante, 

certificando eventual inércia, intime-se o herdeiro José Nilson Constantino 

Zugair, oportunizando manifestação em quinze dias, e, em seguida, dê-se 

vista ao Ministério Público, Id 25527395 - Pág. 1 e voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise, oportunamente. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014151-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ARACY CORDOBA DE LIMA (REQUERENTE)

ELIETE DE LIMA (REQUERENTE)

MARGARETE FATIMA DE LIMA (REQUERENTE)

MAIKON RODRIGUES LEMES DE LIMA (REQUERENTE)

CLAUDIO RODRIGUES LEMES DE LIMA (REQUERENTE)

ANTONIO SERGIO DE LIMA (REQUERENTE)

ZANETE DE LIMA (REQUERENTE)

ELIZABETH DE LIMA FIGUEREDO (REQUERENTE)

DAVI CESAR DE LIMA (REQUERENTE)

ENIZETE DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETE FATIMA DE LIMA OAB - 621.387.901-34 (PROCURADOR)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ADOLFINO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014151-81.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Conforme constatado no Id 24019620 - Pág. 1, 

compulsando os autos verifica-se no Id 23996114-Pág. 2, a inventariante 

requereu o seguinte: “1. A expedição de ofício ao Departamento Auxiliar 

da Presidência, solicitando informações quanto ao pagamento do crédito 

deixado pelo de cujus DAVI ADOLFINO DE LIMA no precatório requisitório 

28/1997; 2. A expedição de ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça, 

solicitando a transferência do valor contido na guia de depósito judicial nº 

081240000006049713, da conta judicial nº 4500112591636, para conta 

única vinculada aos presentes autos e posterior expedição de alvará 

judicial, constando como autorizado ao levantamento os patronos dos 

Requerentes PAIM BIASI & ALENCAR ADVOCADOS ASSOCIADOS, CNPJ 

nº 027.469.198/0001-03.” Diante desta pretensão, e, considerando a 

sentença proferida no Id 19722607, para fins de viabilizar a satisfação do 

direito sucessório dos herdeiros, fora determinado por este Juízo 

providências visando informações quanto aos valores mencionados pela 

inventariante, “inclusive para aferir a imediata disponibilidade e/ou 

esclarecimento neste sentido, quanto ao levantamento pretendido pela 

inventariante, expedindo-se o necessário”, Id 24019620 - Pág. 1. Assim 

sendo, e, considerando o noticiado e requerido por último pela 

inventariante no Id 31407237-Pág. 1, informe/esclareça a Secretaria 

judicial quanto ao cumprimento do determinado por este Juízo, Id 

24019620-Pág. 1, inclusive reiterando, se necessário, sendo que em caso 

de confirmação da disponibilidade e vinculação a este processo, dos 

valores referentes ao precatórios, fica desde já, ratificado o deferimento 

de levantamento/recebimento, conforme se reitera/requere no Id 

31407237-Pág. 1. Às providências, portanto, a fim de arquivar este 

processo, oportunamente, conforme determinado na sentença, Id 

19722607-Pág. 3, ressalvada eventual necessidade de nova conclusão 

dos autos para análise, em caso de eventual dúvida e/ou requerimento da 

inventariante/herdeiros. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1053868-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANY SILVESTRI (REQUERENTE)

AURO SILVESTRI (REQUERENTE)

MAGNO SILVESTRI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI SILVESTRI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1053868-03.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o postulado pela inventariante no 

Id 27838236, necessário observar, as diligências pretendidas, em relação 

à localização de bens/patrimônio do espólio, passíveis de inclusão no 

inventário, e, inclusive no que diz respeito à inexistência de registro de 

testamento, a princípio, é de incumbência direta do inventariante. A 

propósito, este é o entendimento, aliás, inclusive porque, entender/decidir 

de outra forma, levaria até mesmo ao esvaziamento da função do 

inventariante, nomeado nos autos, sobrecarregando indevidamente o 

Juízo, sem seque haver a demonstração do esgotamento/realização das 

diligências que incumbem diretamente à parte interessada na via 

administrativa/extrajudicial pertinente. Neste sentido, a propósito, para que 

não restem dúvidas, me reporto ainda ao seguinte julgado: “INVENTÁRIO. 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS SOBRE A EXISTÊNCIA 

DE BENS. (...) COMPETE ao inventariante e também aos herdeiros, na 

medida do interesse que tiverem, a busca de informações sobre a 

existência ou não de bens que o de cujus tenha deixado. 3. A expedição 

de ofícios a órgãos públicos é providência excepcional, somente 

admissível se comprovada a sua absoluta necessidade, e isto depois de 

os interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de buscarem 

informações sobre os bens do falecido. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo 

Nº 70064774714, TJRS, Julgado em 27/05/2015). Assim sendo, intime-se o 

inventariante para que cumpra na íntegra o determinado por este Juízo no 

Id 26250958, no prazo de vinte dias, nos seguintes termos: (...)“Portanto, 

para o prosseguimento e conclusão do processo, com análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, e, apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação ou confirmação dos 

bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente.” “Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, 

o plano de partilha ou pedido de adjudicação, com a juntada dos 

documentos pertinentes, inclusive quanto aos bens passíveis de imediata 

partilha, cite(m)-se , o(s) herdeiro(s) que não estiver(em) representado(s) 

pela mesma advogada do inventariante, e, por edital eventuais 

interessados/ausentes, se for o caso, nos termos do inciso III do art. 259 

do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.” “Após, se demonstrada a existência de testamento ou interesse de 

incapaz, dê-se vista ao Ministério Público, art. 178, II e 698 do CPC. Do 

contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto 

ao julgamento/homologação” (...) Se decorrido o prazo fixado, sem 

manifestção, intime-se o inventariante pessoalmente ou por edital, se 

necessário, para manifestar interesse no processo em cinco dias, em 

observância do determinado nos autos por este Juízo, sob as penas da 

lei, inclusive remoção ou extinção e arquivamento. Ressalto que o(s) 

mandado(s) a ser(em) expedido(s) neste(s) autos, seja de intimação ou 

de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos 

artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em 

conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade 

com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações 

serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu) e testemunhas, 

quando o for o caso, arroladas pela Defensoria Pública. Após, voltem os 

autos conclusos para análise, oportunamente. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005356-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA DE ASSUNCAO MOURA (REQUERENTE)

KARINA ASSUNCAO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ACELINO DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005356-09.2019.8.11.0002 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao decidido no Id 30877374, e, 

considerando o que consta dos autos até o momento, o inventário pode 

ser processado pelo rito de arrolamento comum, mediante as 

retificações/anotações necessárias, inclusive na autuação, ressalvada 

eventual necessidade de conversão para arrolamento sumário ou 

inventário ordinário. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual 

isenção/pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstam a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 
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de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” No mais, objetivando viabilizar o prosseguimento e conclusão 

deste processo, intime-se a inventariante, Id 24251533 - Pág. 1, assistida 

pela d. Defensoria Pública, Id 20828638, para manifestar interesse neste 

processo no prazo de quinze dias, comprovando a inexistência de registro 

de testamento em nome do de cujus Manoel Acelino de Moura, Provimento 

56/2016 do CNJ, que, s.m.j., não vislumbro nos autos. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem como 

apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação ou 

confirmação dos bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, se for o caso, atentando-se, ainda, ao 

art. 1829 do Código Civil, podendo requerer ou ratificar o que mais de 

direito. Apresentado, ratificado ou retificado o plano de partilha ou 

adjudicação, cite(m)-se o(s) interessado(s)/herdeiro(s), que não 

estiver(em) eventualmente representado(s), assistido(s) pelo(s) mesmo 

advogado(s), defesa, da inventariante, bem como por edital, eventuais 

interessados não identificados, se for o caso, nos termos dos artigos 256 

e 257 do CPC, oportunizando manifestação em 15 (quinze) dias. Em 

seguida, se houver testamento ou interesse de incapaz, arts. 178, II e 698 

do CPC, dê-se vista ao Ministério Público. Do contrário, depois de 

cumpridas as determinações supra, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise dos demais pedido e/ou quanto ao imediato 

julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001628-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA DE OLIVEIRA PAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO PAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1001628-08.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso com Partilha de Bens Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso com Partilha de Bens ajuizada por Neiva de Oliveira Pais, 

em desfavor de José Lourenço Pais, ambos qualificados nos autos, sob 

os argumentos apostos na inicial, Id n. 4656200. Decisão acostada no Id n. 

4678810, deferindo a justiça gratuita a Requerente, designando audiência 

de tentativa de conciliação, além de determinadas outras providências. 

Contestação apresentada no Id n. 6791094 pelo Requerido. Aberta a 

audiência, restou prejudicada a tentativa de conciliação, em razão da 

ausência do Requerido, Id n. 10365627, que foi justificada por ele no Id n. 

10598234. Considerando que ao apresentar contestação o Requerido não 

se opôs a decretação do divórcio, foi decretado o divórcio do casal, 

passando a Requerente a voltar a usar o nome de solteira, 

prosseguindo-se, tão somente, o feito, em relação a partilha de bens, Id n. 

10613050. Na mesma oportunidade, fora designada audiência de instrução 

e julgamento que restou prejudicada, Id n. 11981201. Logo em seguida, o 

Requerido apresentou proposta de acordo em relação a partilha de bens, 

Id n. 12498062. A Requerente concordou com referida proposta, todavia, 

constou 02 (duas) ressalvas, Id n. 22128672. Intimado para manifestar a 

respeito, o Requerido, primeiramente, prestou alguns esclarecimentos e 

depois requereu a homologação da proposta de acordo em questão, Id n. 

24897543. Por sua vez, a Requerente informou no Id n. 25642520 que 

concorda com a proposta de acordo apresentada pelo Requerido no Id n. 

12498062, conforme petição juntada no Id n. 22128670. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatei. Fundamento e decido. Primeiramente, revogo a 

decisão que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, Id n. 

4678810-Pág. 1, levando-se em consideração o benefício econômico que 

será auferido pelas partes com a venda do bem imóvel partilhado. Aliás, 

vejamos o que se extrai da jurisprudência em relação a revogação da 

justiça gratuita: “REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

O benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à 

justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que 

enfrenta situação de hipossuficiência de recursos para atender as 

despesas do processo. O pleito de gratuidade somente pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos de convicção que evidenciem a 

falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o que ocorre 

no caso (...). Recurso Provido”. (TJRS-Apel. 70079789798, data de 

publicação 22/11/2018. Sendo assim, os valores das custas/taxas 

judiciais devem ser rateados entre ambas as partes. Para os fins de 

propiciar o pagamento das custas/despesas processuais, faculto o seu 

pagamento em 03 (três) parcelas mensais, iniciando-se o pagamento da 

mesma no mês, junho/2020. Retifique-se a Secretaria Judicial o valor dado 

a causa para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), inclusive na 

autuação, Id n. 4656200-Pág. 2, primeiro parágrafo. Assim deliberado, 

verifico que no curso do processo o divórcio entre as partes foi 

decretado, voltando a Requerente a utilizar o nome de solteira, Id n. 

10613050, restando pendentes, apenas a questão relacionada a 

partilha/dívida de bens. Logo em seguida, o Requerido apresentou 

proposta de acordo em relação a partilha de bens, Id n. 12498062, 

requerendo seja homologada, Id n. 24897543. A Requerente anuiu com 

referida proposta de acordo, Id n. 25642520, conforme petição juntada no 

Id n. 25642520. Dito isso, considerando que a pretensão das partes é 

consensual e não se vislumbra qualquer ilicitude ou prejuízo aos 

interessados, não vejo como não acolher o pedido em questão 

(homologação), até porque, os seus interesses estão protegidos. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza os legais efeitos o acordo 

celebrado entre Neiva de Oliveira Pais e José Lourenço Pais, Id n. Id n. 

12498062, 24897543 e 25642520, no tocante a partilha/dívida de bens 

adquiridos na constância do casamento. Custas pro rata. Pagas as 

custas, expeça-se imediatamente o necessário, por não verificar 

controvérsia, ou prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Após, 

arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, e, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035792-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA TAVARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DA SILVA CARVALHO (REU)

JOENES SANTOS CARVALHO (REU)

AYSLAN CARVALHO (REU)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REU)

CLEIA CRISTINA SOUZA CARVALHO (REU)

GIZELE TAVARES DE CARVALHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1035792-62.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, ajuizada por 

Maria Zilda Tavares de Carvalho, em desfavor de Marcia da Silva 

Carvalho, Joenes Santos Carvalho, Cleia Cristina Souza Carvalho, Gisele 

Tavares de Carvalho e Ayslan Carvalho, menor representado por sua 

genitora, todos filhos/herdeiros do falecido Antônio Santos Carvalho, sob 

o argumento, em síntese, que manteve um relacionamento duradouro, 

público e contínuo com o de cujus, desde 1993, até o óbito dele que 

ocorreu em 02/08/2010, Id n. 15994617-Pág. 1. Prossegue dizendo que da 

união tiveram apenas 01 (uma) filha em comum, Gisele Tavares de 

Carvalho, nascida em 21/01/1994. Pede ao final, seja julgado procedente 

seu pedido para fins de reconhecer a união estável, conforme apontado 

na inicial, especialmente para os fins de pleitear a pensão junto a 

Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso. Instruiu a inicial 

com os documentos de Id n. 15993990 ao 15994633. Decisão acostada no 

Id n. 16039375, deferindo a Requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça e designando audiência de tentativa de conciliação. Os Requeridos 

Marcia da Silva Carvalho e Joenes Santos Carvalho, através de 

declaração reconhecida em cartório, reconheceram a união estável entre 
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a Requerente e o falecido, conforme período indicado na inicial, Id n. 

17628391 e 17628414. Aberta a audiência, as Requeridas presentes Cleia 

Cristina Souza Carvalho e Gizele Tavares de Carvalho, também 

reconheceram de livre e espontânea vontade a união estável em questão, 

concordando com os fatos descritos na inicial, Id n. 17823980. Dando 

continuidade à audiência, fora determinado a intimação pessoal do 

menor/Requerido Ayslan Carvalho, através de sua genitora, e redesignada 

a audiência de tentativa de conciliação. Aberta a nova audiência, restou 

prejudicada a tentativa de conciliação, em razão da ausência do Requerido 

menor de idade, representado por sua genitora, estando em local 

desconhecido, conforme afirmado pela Requerente, sendo então, por esta 

razão, redesignada a audiência de tentativa de conciliação e determinada 

a citação do Requerido Ayslan, por edital, ficando, desde já, decretada a 

revelia em caso de não apresentação de contestação e nomeado curador 

especial, Id n. 18677054. Citado/intimado por edital, o Requerido não 

compareceu na audiência acima redesignada, nem tão pouco, o seu 

curador nomeado, Id n. 20553912. Contestação por negativa geral adveio 

aos autos pelo curador nomeado ao menor/Requerido Ayslan, requerendo 

a improcedência dos pedidos formulados na inicial, Id n. 22197828. 

Requereu, ainda, a concessão da isenção das custas e honorários 

advocatícios. Impugnação apresentada pela Requerente no Id n. 

25046085, rebatendo a contestação por negativa geral e ratificando seus 

pedidos iniciais. Após a Requerente prestar os esclarecimentos 

solicitados, Id n. 30984182, com a juntada de documentos, Id n. 30984183, 

relativo ao despacho constante no Id n. 29190073, o Ministério Público, 

opinou pela procedência do pleito inicial, Id n. 31585319. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Não se pode 

desconsiderar, para decidir, que nos termos do artigo 1.723, do Código 

Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem 

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Conforme relatório 

acima verifico que os Requeridos Marcia da Silva Carvalho, Joenes Santos 

Carvalho, Cleia Cristina Souza Carvalho e Gisele Tavares de Carvalho, 

reconheceram voluntariamente a união estável havida entre a Requerente 

e o falecido nos termos da inicial, Id n. Id n. 17628391, 17628414 e 

17823980. Houve também a juntada de fotografias, declaração pública 

com reconhecimento de firma por 02 (duas) testemunhas, declaração de 

imposto de renda de 2009 e 2010 do falecido, na qual a Requerente fora 

declarada como cônjuge dependente do de cujus, todos corroborando 

com a pretensão inicial. Além disso, ainda, as partes, tiveram uma filha em 

comum o que evidencia/reforça a alegação/pretensão em questão. Assim 

sendo, diante do conjunto comprobatório produzido, não há como chegar à 

outra conclusão que não seja o reconhecimento da união estável entre a 

Requerente e o “de cujus”, pelo período informado na inicial, motivo pela 

qual, rejeito os argumentos apresentados na contestação por negativa 

geral pelo curador nomeado ao menor/Requerido Ayslan Carvalho. Dessa 

forma, a ação pode ser julgada de plano, uma vez que satisfeitas às 

exigências legais, pois as provas produzidas corroboram as alegações 

feitas. Ressalto, ainda, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto 

fático existente nos autos, e em atenção ao art. 371 do CPC, formar 

livremente sua convicção, sem estar adstrito a qualquer espécie 

probatória. Com relação à união estável, cumpre destacar que, à luz do 

art. 226, § 3º da Carta Magna, e artigo 1.723, do vigente Código Civil (Lei 

nº 10.406/02), a união estável duradoura é reconhecida como entidade 

familiar protegida pelo Estado, não podendo sofrer quaisquer limitações. 

Não se pode olvidar, ainda, que a Lei de Introdução ao Código Civil 

preconiza em seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 

fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Neste 

sentido, aliás: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. 

ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Nos 

termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento de união estável, 

incumbirá a prova, a quem propuser o seu reconhecimento, de que a 

relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à 

constituição de um núcleo familiar. Comprovada a presença da affectio 

maritalis na relação descrita nos autos, conforme se extrai do conjunto 

probatório, impõe-se a confirmação da sentença de procedência. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70079446837, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 27/03/2019). E mais: “... As provas carreadas nos 

autos são deveras contundentes e provam per si, a união estável entre a 

apelada e o falecido”. (TJMT - Ap, 42668/2006, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 25/10/2006, Data da publicação no DJE 

10/11/2006). Dito isto e, pelos motivos acima mencionados, é de se 

reconhecer/dissolver a união estável, pleiteada na peça inaugural (1993 

até 02/08/2010). Ressalto, por oportuno que neste caso, a sentença tem 

natureza puramente declaratória, autorizando-se, assim, a partir dela, a 

busca dos direitos relacionados ao reconhecimento da união estável entre 

o Requerente e a falecida. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão 

da Requerente com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para 

reconhecer/declarar que efetivamente houve uma união estável entre a 

Requerente Maria Zilda Tavares de Carvalho e o falecido Antônio Santos 

Carvalho, que se iniciou no ano de 1993 e se dissolveu em 02/08/2010, 

data do óbito deste, Id n. 15994617-Pág. 1, para todos os fins de direito. 

Diante da ausência de pretensão resistida dos Requeridos Marcia da Silva 

Carvalho, Joenes Santos Carvalho, Cleia Cristina Souza Carvalho e Gisele 

Tavares de Carvalho e, ainda, considerando que o Requerido/menor 

Ayslan está assistido por curador nomeado, deixo de condená-los nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios. 

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Ciência a representante do Ministério Público em exercício perante esta 

Vara Especializada de Família e Sucessões. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça o necessário e arquivem os autos com as cautelas 

de estilo, baixas e anotações. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1010568-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ACOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Oliveira da Silva OAB - MT9395-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI ASSIS MOREIRA OAB - 486.930.651-49 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARLI ASSIS MOREIRA OAB - 486.930.651-49 (REPRESENTANTE)

S. A. A. (AUTOR(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025881-87.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BORGES BULHÕES (EXEQUENTE)

NOELY APARECIDA ANTUNES BULHOES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24871679. Cuiabá-MT, 29 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016288-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO FERRONATTO (EMBARGANTE)

MARCIO ROSINA (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016288-02.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: VALMOR ANTONIO 

FERRONATTO, MARCIO ROSINA EMBARGADO: DIRCE DA ASCENCAO 

MOREIRA Vistos, etc. Trata – se de EMBARGOS DE TERCEIROS opostos 

por VALMOR ANTÔNIO FERRONATO e MARCIO ROSINA em face de 

DIRCE DA ASCENSÃO MOREIRA. Asseveram que a decisão de ID n.º 

29223580 proferida na Ação de Sequestro, Processo n.º 

15371-10.2014.811.0041, indisponibilizou: a) 4.753 (quatro mil setecentos 

e cinquenta e três) sacas de soja do Senhor Dinarte Leão; ii) 18.331 

(dezoito mil trezentos e trinta e uma) sacas de soja do Senhor Marcio 

Rosina; iii) 16.961 (dezesseis mil novecentos e sessenta e um mil) sacas 

de soja do Senhor Valmor Antônio Ferronato. Esclarecem os embargantes 

que em fevereiro de 2017 tomaram ciência de que deveriam depositar o 

produto do contrato de arrendamento em Juízo celebrado com o 

ex-cônjuge da embargada. Desse modo, as safras 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016 foram pagas ao Senhor Dinarte Leão, enquanto as safras 

2016/2017 e 2017/2018 foram depositadas em Juízo. Em relação ao 

período de 2018/2019, houve quebra de safra, e por essa razão 

celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda 

com Confissão de Dívida, onde os embargantes reconheceram dever ao 

Senhor Dinarte Leão a quantia de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta 

mil reais), o equivalente a 40.000 (quarenta mil) sacas de soja, cujo 

pagamento foi estabelecido da seguinte forma: a) 2.500 (dois mil e 

quinhentas) sacas de milho até 30.07.2019; b) 9.375 (nove mil trezentos e 

setenta e cinco) sacas de soja até 30.07.2020; c) 9.375 (nove mil 

trezentos e setenta e cinco) sacas de soja até 30.07.2021; d) 9.375 (nove 

mil trezentos e setenta e cinco) sacas de soja até 30.07.2022; e) 9.375 

(nove mil trezentos e setenta e cinco) sacas de soja até 30.07.2023. 

Assim, em relação ao item “a”, é devido à Senhora Dirce da Ascenção 

Moreira 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) sacas de soja, que inclusive 

já foram pagas ao Senhor Dinarte; no que diz respeitos aos demais itens, 

serão depositados 4.688 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito) sacas de 

soja. Acerca da safra 2019/2020 (ainda não vendida), concorda com o 

bloqueio de 8.000,00 (oito mil) sacas de soja, que estão no armazém, 

referente ao direito da Embargada. Ao final, em síntese, requer: i) a 

concessão da tutela de urgência, para que, do total de 35.292 (trinta e 

cinco mil, duzentos e noventa e duas) sacas de soja, sejam liberadas 

27.292 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e duas) sacas, 

permanecendo reservado em Juízo a quantia de 8.000 (oito mil) sacas que 

os embargantes já tinham separados a favor da embargada, referente a 

2019/2020; ii) seja autorizado o depósito monetário do total equivalente a 

1.250 (um mil duzentos e cinquenta) sacos de milho, referentes a 50% 

(cinquenta por cento) do total de 2.500 (dois mil e quinhentos), que foram 

repassados integralmente ao ex -marido da embargada, cujo vencimento 

se deu em 30 de julho de 2019. Diante do relatório, intimem-se os 

embargantes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, incluam o Senhor 

Dinarte Leão no polo passivo da ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321 do C.P.C.). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004319-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA AYRES BERLANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAHMOUD ELSAYED FETOUH HASSANIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004319-87.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SONIA MARIA AYRES 

BERLANDI REQUERIDO: MAHMOUD ELSAYED FETOUH HASSANIN Vistos, 

etc. Ante a certidão de Id. 31275431, redesigno audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 09/07/2020 às 14:30 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, no endereço de Id.30251152 e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 

termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005073-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. A. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005073-29.2020.8.11.0041. AUTOR: NELSON MONTEIRO JUNIOR REU: 

JESSICA PATRICIA DE ARRUDA ALMEIDA Vistos, etc. Ante a certidão de 

Id. 31275432, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

para o dia 15/07/2020, às 16:30 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). 

Intime-se o requerente e cite-se o requerido, por meio de sua 

representante legal, cientificando-a para comparecer à audiência, 

acompanhada de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a deste em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 

testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1060830-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA RANGEL JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINA CASCAES SEBASTIANI RANGEL (REU)

JULIANA CASCAES SEBASTIANI RANGEL (REU)

GABRIELA CASCAES SEBATIANI RANGEL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1060830-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): NELSON PEREIRA RANGEL 

JUNIOR REU: JULIANA CASCAES SEBASTIANI RANGEL, VALENTINA 

CASCAES SEBASTIANI RANGEL, GABRIELA CASCAES SEBATIANI 

RANGEL Vistos, etc. Tendo em vista que foi designado audiência nos 
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autos em apenso, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 09/06/2020 às 13:00 horas. O pedido liminar será 

analisado em audiência. Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021246-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8862-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REQUERIDO)

N. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA DE SALLES OAB - RS74401 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021246-70.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA PRIETO 

REQUERIDO: ALINE SILVA DE SALLES, NESTOR SILVA SALLES Vistos, 

etc. As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo 

como ponto controvertido: a existência ou não da União Estável até a data 

do óbito do falecido, e, direito à partilha de bens em nome do falecido; pelo 

que dou o feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/05/2020, às 15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 

o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 07 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 

de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o 

Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para 

homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a 

que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes 

e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou 

de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja 

feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o 

caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz 

fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes 

devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 

6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá 

limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da 

causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto 

no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua 

realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo 

de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas 

conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o 

e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II 

- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

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

Processo Número: 1028513-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA GEORGIA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT19286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. F. R. (REU)

F. A. D. F. R. (REU)

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

A. B. D. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1028513-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): OSVALDO CASSEMIRO RABEL 

FILHO REU: ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO, GUILHERME ADOLFO DE 

FIGUEIREDO RABEL, F. A. D. F. R., A. V. D. M. D. S. Vistos, etc. As partes 

são legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como pontos 

controvertidos: a ocorrência de mudança fática na capacidade econômica 

do alimentante e outros fatos que indiquem quanto a necessidade de uma 

revisão de valores arbitrados à título de alimentos a favor dos requeridos, 

fixando – se novo patamar de uma obrigação alimentar; dessa forma não 

havendo outras questões a serem decididas dou o feito por saneado. 

Outro ponto controvertido a ser fixado é o exercício do Guarda, a qual se 

pretende revisar de forma a ser exercido de forma que os filhos residem 

em semanas alternadas com ambos os genitores. E, por fim, o 

reconhecimento do desvio de verbas alimentares recebidas pela genitora 

em benefícios próprio de forma ilícita e a consequente condenação da 

mesma a ressarcir os alimentandos. Determino a realização de estudo 

psicossocial. Intime – se a equipe do Poder Judiciário para que entregue o 

laudo respectivo no prazo de 20 (vinte) dias. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/05/2020, às 17:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Intimem-se pessoalmente as partes. Cientifique – se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 
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findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023766-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1023766-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIELE NUNES LEMOS 

REQUERIDO: GILBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR Vistos, etc. As 

partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, 

assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: o exercício da Guarda na forma Compartilhada, direito de 

visitas, bem como alimentos a favor do filho menor; pelo que dou o feito 

por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 13:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Intimem-se 

pessoalmente as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas conterá, sempre 

que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. [3] 

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 

357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II - que, por 

enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo mudado 

de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001537-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LILIAN DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001537-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CRISTIANE LILIAN DO PRADO 

REQUERIDO: ALCIONE DE OLIVEIRA Vistos, etc. As partes são legítimas, 

estão representadas nos autos, não há preliminares, assim sendo, com 

fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto controvertido: a 

existência ou não da união estável antes do matrimônio, divisão patrimonial 

e dívidas, bem como alimentos a favor da requerente; pelo que dou o feito 

por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Intimem-se 

pessoalmente as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 
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individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas conterá, sempre 

que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. [3] 

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 

357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II - que, por 

enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo mudado 

de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026581-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IDALIA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1026581-36.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIO ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: MARIA IDALIA DA SILVA COSTA Vistos, etc. Em relação a 

preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita suscitada na Contestação (Id. 

11441254) a mesma deve ser indeferida. O artigo 4º da Lei n. º 1.060, de 

05 de fevereiro de 1950, dispõe que “a parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. De 

acordo com o citado artigo, uma vez efetuada a afirmação de necessidade 

dos benefícios da assistência judiciária, faz-se presunção juris tantum em 

favor daquele que declarar tal condição. Nesse sentido, aliás, se firmou o 

entendimento da Jurisprudência pátria, inclusive no Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. Veja-se: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES EXIGÊNCIAS. RECURSO 

ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 - STJ. 1 - Para a obtenção 

do benefício da justiça gratuita basta a afirmação da parte interessada, 

não se exigindo maiores formalidades, nem atestado de pobreza. 2 - Se, 

nos moldes em que delineada a controvérsia, a questão federal deduzida 

no recurso demanda incursão na seara fático-probatória, não merece 

acolhida a irresignação, ante a incidência do verbete sumular nº 7 - STJ. 3 

- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido." (STJ, 

RESP 175050/MG – DJ DE 10.04.00 – SEXTA TURMA – RELATOR: 

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES). “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. 

Impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Preliminar de 

cerceamento de defesa. A Assistência Judiciária Gratuita, de acordo com 

o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, deve ser concedida mediante simples 

afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. Milita em favor do peticionário presunção juris tantum, a qual, 

somente com prova robusta em contrário, a cargo da outra parte, pode 

desaparecer. No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus 

que era seu. Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso. 

Unânime” (TJRS; AC 70026866350; Rosário do Sul; Décima Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos; Julg. 12/08/2009; 

DOERS 28/08/2009; Pág. 83). Portanto, para receber os benefícios da 

Justiça Gratuita, basta à parte afirmar que não tem condições de arcar 

com as custas processuais e honorários, sendo certo tal afirmação é 

dotada de presunção de veracidade. No mesmo sentido, concedo os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita para a parte requerida. 

Saliento para ambas as partes que a referida decisão poderá ser alterada 

após a devida instrução processual, quando poder – se- á auferir melhor 

quanto ao patrimônio constituído durante o matrimônio. Em relação à 

Impugnação ao Valor da Causa compete a parte que alegou o valor do 

patrimônio divisível fazer prova desde logo de suas alegações, não tendo 

logrado êxito neste ponto. Assim sendo, entendo por bem indeferir quanto 

a alteração neste momento. As partes são legítimas, estão representadas 

nos autos, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como 

ponto controvertido: o quantum referente à pensão alimentícia e divisão 

patrimonial; pelo que dou o feito por saneado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28/052020, às 13:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011729-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011729-07.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA CLEONICE ANDRADE 

REQUERIDO: EDSON DIAS ANDRADE Vistos, etc. Em relação a preliminar 

de Impugnação ao Valor da Causa suscitada na Contestação (Id. 

9752448) a mesma deve ser indeferida. Em relação à Impugnação ao 

Valor da Causa compete a parte que alegou o valor do patrimônio divisível 

fazer prova desde logo de suas alegações, não tendo logrado êxito neste 

ponto. Assim sendo, entendo por bem indeferir quanto a alteração neste 

momento. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita também 

para a parte requerida. As partes são legítimas, estão representadas nos 

autos, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como 
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ponto controvertido a existência ou não de patrimônio constituído durante 

o matrimônio, bem como o direito a sua divisão; pelo que dou o feito por 

saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/05/2020, às 15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 

o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 

de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o 

Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para 

homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a 

que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes 

e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou 

de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja 

feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o 

caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz 

fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes 

devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 

6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá 

limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da 

causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto 

no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua 

realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo 

de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas 

conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o 

e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II 

- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002668-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. C. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002668-25.2017.8.11.0041. REQUERENTE: THAYSSA CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: DANIEL SEBASTIAO DA COSTA DORILEO Vistos, etc. 

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo 

como ponto controvertido: o exercício do direito de guarda e visitas, 

divisão patrimonial; pelo que dou o feito por saneado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 17:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014182-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. F. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT16769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT13211-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1014182-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DAYSE ROSANE FREITAS 

FARIA DA SILVA REQUERIDO: ELTON JONAS DA SILVA Vistos, etc. As 

partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, 

assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: o quantum referente à pensão alimentícia, fixação do 

exercício do direito de guarda e visitas, divisão patrimonial; pelo que dou o 

feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

29/05/2020, às 15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 

o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 
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de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o 

Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para 

homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a 

que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes 

e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou 

de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja 

feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o 

caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz 

fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes 

devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 

6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá 

limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da 

causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto 

no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua 

realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo 

de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas 

conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o 

e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II 

- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019747-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SENA MORENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA DANTAS DA SILVA OAB - MT20307/O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por THAIANY MIRANDA JAC DE 

JESUS em face de FELIPE SENA MORENO. O Executado comprovou: i) o 

depósito de 30% (trinta por cento) do débito (ID n.º 22665568); ii) o 

depósito das 06 (seis) prestações do parcelamento proposto (ID n.º 

23920049, 25147925, 26196685, 27513742, 28262609, e 29553024). A 

Exequente reitera a concordância com o parcelamento e requer o 

levantamento dos valores depositado na conta judicial, mediante depósito 

em Conta Corrente n.º 11.3925-8, Agência 2363- 9, Banco do Brasil. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO QUITADO OS GASTOS COM ENXOVAL E PARTO DO 

NASCITURO (ID N.º 19964712), para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Proceda-se a transferência dos valores depositados na Conta 

Única (ID n.º 22665568, 23920049, 25147925, 26196685, 27513742, 

28262609, e 29553024), para a Conta Corrente n.º 11.3925-8, Agência 

2363- 9, Banco do Brasil, de titularidade da Exequente. Eventuais custas 

finais deverão ser arcadas pelo Executado. Condeno a parte executada 

ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor atribuído à causa. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1037606-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

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

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1037606-75.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JUSSARA LEITE DE 

FIGUEIREDO Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL 

interposto por JUSSARA LEITE DE FIGUEIREDO, objetivando a concessão 

de medida judicial para levantar importância de valores junto aos bancos e 

INSS referente a remanescente do benefício previdenciário em nome do 

seu genitor senhor Amâncio Ramos de Figueiredo, falecido em 12 de abril 

de 2019. O pedido veio acompanhado de documentos. Foi determinada a 

expedição de oficio ao INSS, solicitando-se informações quanto à 

existência de possíveis valores do falecido, sendo informado a existência 

de valores a receber junto ao INSS (Id nº 28930272). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. A documentação juntada na inicial comprova que a requerente 

JUSSARA LEITE DE FIGUEIREDO, é filha do senhor Amâncio Ramos de 

Figueiredo, conforme certidão de óbito Id nº 22985797 e documentos, bem 

como os demais herdeiros renunciaram aos valores existente no INSS (Ids 

nº 22984840 / 22985296). Assim sendo, acolho a pretensão da parte 

autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição 

de ALVARÁ JUDICIAL, a favor da requerente JUSSARA LEITE DE 

FIGUEIREDO, a fim de que efetue o saque dos valores junto Previdência 

Social conforme informações do Id nº 25988730, em nome do falecido 

Amâncio Ramos de Figueiredo (CPF nº 137.531.261-87). Transitado em 

julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas 

e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1054771-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANDO DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

CLAUDIA REIS DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

ORLANDO DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIUZA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

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

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1054771-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OSMANDO DOS SANTOS 

GUIMARAES, ORLANDO DOS SANTOS GUIMARAES, CLAUDIA REIS DOS 

SANTOS GUIMARAES, MARIUZA GUIMARAES DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES Alvará Judicial. Trata – se de 

ALVARÁ JUDICIAL interposto OSMANDO DOS SANTOS GUIMARÃES, 

ORLANDO DOS SANTOS GUIMARÃES; CLAUDIA REIS DOS SANTOS 

GUIMARÃES; MARIUZA GUIMARÃES DA SILVA; MARIA APARECIDA 

GUIMARÃES LIMA, objetivando a concessão de medida judicial para 

levantar de valores junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

em nome do senhor OTACÍLIO CASTRO GUIMARÃES, (CPF 

142.691.711-20), falecido em 31 de julho de 2019. O pedido veio 

acompanhado de documentos. Determinou – se a realização de consulta 

via Sistema Bacenjud, sendo informados valores conforme extrato no Id nº 

29659297. No Id nº 30444327, os requerentes requerem a expedição de 

alvará judicial, concordando assim com os valores apresentados, 

autorizando a expedição do alvará em nome da patrona. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. A documentação juntada na inicial comprova que OSMANDO DOS 

SANTOS GUIMARÃES, ORLANDO DOS SANTOS GUIMARÃES; CLAUDIA 

REIS DOS SANTOS GUIMARÃES; MARIUZA GUIMARÃES DA SILVA; 

MARIA APARECIDA GUIMARÃES LIMA, são filhos do senhor OTACÍLIO 
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CASTRO GUIMARÃES (viúvo), (CPF 142.691.711-20), falecida em 31 de 

julho de 2019, conforme certidão de óbito nos autos. Assim sendo, acolho 

a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor dos Requerentes 

OSMANDO DOS SANTOS GUIMARÃES, ORLANDO DOS SANTOS 

GUIMARÃES; CLAUDIA REIS DOS SANTOS GUIMARÃES; MARIUZA 

GUIMARÃES DA SILVA; MARIA APARECIDA GUIMARÃES LIMA, a fim de 

que efetue o saque dos valores informados no extrato do Bacenjud no Id 

29659297, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em nome 

do falecido OTACÍLIO CASTRO GUIMARÃES, (CPF 142.691.711-20). Diante 

da petição no Id nº 30444327 e procurações, determino a expedição do 

alvará em nome da patrona Marcela Florência Camargo, inscrito na 

OAB/MT 22.054, devendo a mesma apresentar em 20 (vinte) dias 

comprovante do repasse aos herdeiros. Transitado em julgado certifique – 

se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. 

P.R.I.C. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007612-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIMEIRE FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIANO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LEANDRO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCAS FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GARCIA OAB - SP387878 (ADVOGADO(A))

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FALCIONI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

Inventariante a fim de, no prazo legal, retirar a Carta Precatória já expedida 

e promover sua regular distribuição, informando nos autos. Cuiabá/MT, 10 

de agosto de 2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007612-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIMEIRE FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIANO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LEANDRO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCAS FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GARCIA OAB - SP387878 (ADVOGADO(A))

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FALCIONI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

Inventariante a fim de, no prazo legal, retirar a Carta Precatória já expedida 

e promover sua regular distribuição, informando nos autos. Cuiabá/MT, 10 

de agosto de 2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005915-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ORMOND (REQUERENTE)

LUCILENE ALVES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LAERSON DA SILVA ORMOND (REQUERENTE)

MARILEIDE AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO (REQUERENTE)

KARLA ORMOND (REQUERENTE)

VALDELICE DA SILVA ORMOND (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ORMOND (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1005915-77.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Administração 

de Herança, Inventário e Partilha] REQUERENTE: LUCILENE ALVES 

FERREIRA DA SILVA, LAERSON DA SILVA ORMOND, MARILEIDE 

AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO, KARLA ORMOND, PAULA 

ORMOND INVENTARIANTE: VALDELICE DA SILVA ORMOND 

INVENTARIADO: CARLOS ORMOND INTIMANDOS: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos do presente Inventário, para se manifestar 

nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras 

declarações apresentadas pelo(a) inventariante. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se do inventário dos bens deixados pelo(a) falecido(a) CARLOS 

ORMOND. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Analisando os autos, em 

atenção a pretensão de ID. 20412125, verifico que a Srª Lucilene não 

possui mais interesse em continuar no encargo de inventariante, e, a Srª 

Valdelice, filha do falecido, se propôs a assumir o encargo. Nesta toada, 

necessário trazer a lume o disposto no artigo 617 do Código de Processo 

Civil, o qual prevê a ordem de preferência para o exercício da 

inventariança, senão vejamos: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na 

seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que 

estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro 

que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver 

cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser 

nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse 

e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu 

representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a 

administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em 

legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante 

judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver 

inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da 

nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função. Sem dúvida, a ordem de nomeação 

disposta no artigo supra não é absoluta, entrementes, quando a viúva não 

mais deseja continuar com o encargo e a filha do falecido demonstra o 

interesse em ser nomeada inventariante. Assim, defiro o pedido de 

substituição de inventariante e, por conseguinte, NOMEIO como 

inventariante a Sr.ª Valdelice da Silva Ormond, filha do de cujus, conforme 

autoriza o artigo 617, II, do CPC/2015, devendo prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com 

o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as primeiras 

declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela inventariante 

ou, alternativamente, através de procurador com poderes especiais, nos 

termos do art. 618, III do CPC/2015. Considerando que a inventariante está 

assistida pelo mesmo patrono da antiga inventariante, desnecessária a 

sua intimação pessoal. No alusivo prazo, a inventariante deverá 

esclarecer quanto a informação contida na certidão de óbito do 

inventariado, de que este deixou 6 (seis) filhos, sendo um falecido, ID. 

12124284, bem assim colacionar ao feito as matrículas atualizadas dos 

bens inventariados. No interregno suso mencionado, deverá ser juntada 

aos autos a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com 

o aporte das primeiras declarações, citem-se os demais interessados, e a 

Fazenda Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss 

do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º 

do CPC. Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

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

Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO JÚNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO, digitei. 
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Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011987-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. S. (EXEQUENTE)

E. R. D. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. (EXEQUENTE)

M. D. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a manifestação do executado no ID 

31616996 e seguinte é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1058999-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MACIESKI GREGORIO OAB - MT17852-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT15161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREL CRUZ AMERICO OAB - MT26539/O (ADVOGADO(A))

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 31618088 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033175-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. K. M. K. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. K. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o cálculo retro, em 

cumprimento à decisão de ID 31520243, impulsiono os autos para intimar o 

executado para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento das 

pensões alimentícias em atraso, com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária de 

titularidade da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez, sob 

pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão 

civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Cuiabá/MT, 29 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030614-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER JORGE DE FARIAS (REQUERENTE)

HELDER JOSE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT11520-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONTINO ONORINO VEIGA DE FARIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030614-35.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

informação e petição encartada pelo autor, expeça-se novo Termo de 

Curatela, nos mesmos moldes do de outrora. Em relação a dilação do 

prazo vindicada, necessário salientar que os prazos processuais se 

encontram suspensos e apenas retornaram ao seu curso regular à partir 

do dia 4 do mês de maio, todavia, diante da proximidade da data, concedo 

o prazo de trinta dias para o depósito do valor da perícia e agendamento 

do ato correlato pela Secretaria. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de abril 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0053797-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROMERA (REQUERENTE)

LUCIANO ROMERA FILHO (REQUERENTE)

SILVANA ROMERA (REQUERENTE)

JHULIANA LUZ ROMERA (REQUERENTE)

LAERCIO ROMERA (REQUERENTE)

EDNA ROCHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO OAB - MT6274-O (ADVOGADO(A))

DULCELY SILVA FRANCO OAB - MT14314-O (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROMERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0053797-28.2013 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente 

a decisão de ID. 24846742, sob pena de remoção do encargo. Ressalto 

que acaso confirmada a ausência de registro de propriedade sobre os 

bens inventariados em nome do extinto, poderão ser partilhados somente 

os eventuais direitos de posse. No alusivo interregno, deverão aportar ao 

feito as regularizações processuais das herdeiras Erminia e Gabriela, 

porquanto a primeira atingiu a maioridade e a segunda é relativamente 

capaz. Com o cumprimento da determinação supra, intimem-se 

pessoalmente os demais herdeiros para, querendo, manifestarem-se, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as avaliações de ID. 23877268, 

23877272 e 23877322, minuta de plano de partilha e documentos 

colacionados, sendo que o silêncio será interpretado como aquiescência. 

Caso a inventariante, intimada por meio dos patronos que a assistem, não 

cumpra a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, 

para que implemente o decisório, nos mesmos termos suso mencionados. 

Às providências. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018195-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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E. K. P. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018195-12.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247, 249, 281 e 305/2020-TJMT, bem como o insucesso na 

busca de algum endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim 

do expediente, impulsiono os autos para intimar o(a,s) 

advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte AUTORA a fim de 

imprimir o documento de ID. 31613166 diretamente dos autos para fazer o 

protocolo no destinatário, peticionando no feito informando a realização do 

procedimento. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032081-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

IRIS FERNANDA PONTES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032081-15.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247, 249, 281 e 305/2020-TJMT, bem como o insucesso na 

busca de algum endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim 

do expediente, impulsiono os autos para intimar o(a,s) 

advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte AUTORA a fim de 

imprimir o documento de ID. 31626784 diretamente dos autos para fazer o 

protocolo no destinatário, peticionando no feito informando a realização do 

procedimento. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

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

Processo Número: 1018397-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RICARDO VILLAS BOAS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYENE DARLEN DE PAULA MACEDO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018397-86.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31634737 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. Por conseguinte, verifico que o autor pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, 

vislumbro que o mesmo informou ser autônomo não esclarecendo a sua 

área de atuação, portanto, não restando no momento comprovado o seu 

estado de hipossuficiência a justificar o deferimento da benesse 

pretendida. Em decorrência, faculto ao autor para, no prazo de 15 dias, 

acostar documentos que comprovem a sua condição de vulnerabilidade 

financeira, sob pena de indeferimento da pretensão. Às providências." 

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0053797-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROMERA (REQUERENTE)

LUCIANO ROMERA FILHO (REQUERENTE)

SILVANA ROMERA (REQUERENTE)

JHULIANA LUZ ROMERA (REQUERENTE)

LAERCIO ROMERA (REQUERENTE)

GABRIELA ROCHA ROMERA (REQUERENTE)

EDNA ROCHA DE ARAUJO (INVENTARIANTE)

ERMINIA ROCHA ROMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARQUES LEITE OAB - MT11144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROMERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0053797-28.2013.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31635593 - "VISTOS, ETC. Determino a intimação da inventariante para, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente a decisão de ID. 

24846742, sob pena de remoção do encargo. Ressalto que acaso 

confirmada a ausência de registro de propriedade sobre os bens 

inventariados em nome do extinto, poderão ser partilhados somente os 

eventuais direitos de posse. No alusivo interregno, deverão aportar ao 

feito as regularizações processuais das herdeiras Erminia e Gabriela, 

porquanto a primeira atingiu a maioridade e a segunda é relativamente 

capaz. Com o cumprimento da determinação supra, intimem-se 

pessoalmente os demais herdeiros para, querendo, manifestarem-se, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as avaliações de ID. 23877268, 

23877272 e 23877322, minuta de plano de partilha e documentos 

colacionados, sendo que o silêncio será interpretado como aquiescência. 

Caso a inventariante, intimada por meio dos patronos que a assistem, não 

cumpra a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, 

para que implemente o decisório, nos mesmos termos suso mencionados. 

Às providências." Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1042778-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELENA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1042778-32.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31616089 - "(...) ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, 

porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032328-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. F. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIELLE SACCHETTIN VIEIRA DOS SANTOS FRAGA OAB - PR64056 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032328-93.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31614963 - "VISTOS, ETC. Cuida-se de Cumprimento de Sentença de 

Obrigação de Fazer, em que a exequente pretende que o executado seja 

compelido a cumprir a avença realizada pelas partes no ID. 22472435, 

quanto ao pagamento do débito existente em nome da autora relativo ao 

cartão de crédito emitido pelo Banco Itaú. Por meio da petição de ID. 

27471733, a parte exequente apresentou duas simulações de 

renegociação da referida dívida com o banco, postulando que o executado 

efetue o pagamento em 48 (quarenta e oito) horas, bem como que seja 

condenado em litigância de má-fé. Na petição de ID. 28540391, a 

exequente pleiteia o arbitramento de multa diária, penhora de valores e 

inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes, diante do 

decurso in albis do prazo para manifestação nos autos. O executado, por 

sua vez, apresentou sua inconformidade em relação as propostas 

apresentadas pela exequente, postulando pela intimação do Banco Itaú 

para que apresente formas de renegociação que condizem com a sua real 

possibilidade de adimplemento, sem prejuízo do seu sustendo e dos seus 

filhos menores, no ID. 29025502. A exequente reiterou os pedidos outrora 

formulados, para que seja declarada a intempestividade da peça aviada 

pelo executado, bem como a sua condenação em litigância de má-fé. No 

ID. 29397284, o executado requer a intimação da requerente para que seja 

imediatamente restabelecido o seu contado com os filhos menores e 

aplicação de multa diária em caso de descumprimento. A exequente, 

requer o indeferimento do pedido do executado em relação aos filhos 

menores. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que a exequente relata que o executado teria 

peticionado intempestividade, requerendo o não recebimento da referida 

peça de defesa, todavia, entendo que tal pretensão não merece 

acolhimento, porquanto, logo após a publicação da certidão de 

ID.27525128, os prazos processuais foram suspensos em decorrência do 

recesso forense, compreendido entre os dias 20 dezembro à 20 de 

janeiro, assim, constato que a peça encartada pelo executado no ID. 

29025502, é tempestiva, eis que aviada na mesma data em que se findaria 

o lapso para o executado, a saber, 10/02/2020, de maneira que indefiro o 

referido pleito. Por conseguinte, em relação à alegação de litigância de 

má-fé do executado, sob o argumento de que o mesmo não efetuou o 

pagamento do débito exequendo no prazo outrora estabelecido, constato 

que as alegações da exequente não se amoldam em nenhuma das 

condutas delineadas no artigo 80 e ss. do CPC/2015, haja vista que é uma 

faculdade do executado pagar a dívida voluntariamente ou não, e, em 

decorrência da escolha, sua eventual inércia, poderá o mesmo incorrer na 

aplicação de medidas de coerção previstas em lei, o simples 

inadimplemento, por si só, não configura litigância de má-fé, razão pela 

qual, indefiro o aludido pedido. Por outro lado, analisando a manifestação 

do executado, por meio da qual pretende que o Banco Itaú apresente 

formas de renegociação que condizem com a sua real possibilidade 

financeira, entendo que não merece guarida, eis que além de a intuição 

financeira não ser parte no processo, não tem que se adequar as 

possibilidades do executado, sem falar que a devedora originária é a 

exequente, logo, o parcelamento não deve respeitar as condições 

financeiras do executado, assim, indefiro a pretensão. Ademais, evola-se 

do acordo entabulado pelas parte no ID. 22472435 que: “todas as dívidas 

do casal ficarão sob a responsabilidade do requerido/varão, em 

específico, a dívida do cartão de crédito da autora do Banco Itaú”, ou seja, 

não foi sequer objeto de avença, que referido encargo assumido seria 

adimplido de forma parcelada, deixando entrever que o executado teria 

condições de arcar com o débito de maneira integral. Todavia, diante do 

inadimplemento do débito exequendo e, tendo em vista que as duas 

simulações apresentadas, embora desatualizadas, deixam entrever, a 

princípio, que a instituição financeira autoriza o parcelamento do débito 

exequendo em até seis vezes, desta feita, determino que se intime a parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o débito, 

mantendo o parcelamento supramencionado. Na sequência, atendida a 

aludida ordem, intime-se o executado, para que, tão logo, encartado aos 

autos a supramencionada proposta, efetue o pagamento integral ou dê 

início ao pagamento da primeira parcela decorrente da renegociação, a ser 

realizada por meio de depósito na conta bancária de titularidade da 

exequente, na data do vencimento, com a consequente juntada dos 

comprovante nestes autos. Em decorrência da deliberação suso, o 

processo deverá permanecer suspenso até que sobrevenha notícia do 

adimplemento da obrigação ou eventual descumprimento. Por derradeiro, 

indefiro o postulado no ID. 29397284, pois, conforme já frisado na decisão 

de ID. 26965884, eventual descumprimento do que foi avençado em 

relação aos filhos menores, deverá ser objeto de propositura da ação 

competente. Às providências." Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0014758-39.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTES TEIXEIRA DO NASCIMENTO (INVENTARIANTE)

BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

WILSON PEREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

AIRTES TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

VERA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANA MARIA PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ZAIRA DA SILVA TORTORELLI (REQUERENTE)

ZELIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

JOE ORTIZ ARANTES OAB - SP22052-O (ADVOGADO(A))

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

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA EMILIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0014758-39.2004.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31635632. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023413-29.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. P. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LEITE PECORA E CAMPOS OAB - 704.294.721-53 

(REPRESENTANTE)

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

JAIR DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT4823/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0023413-29.2006.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31648276 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 28437734, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça 

vindicada, a qual, por preencher os requisitos legais, além de ser o mesmo 

assistido da Defensoria Pública, ora defiro. Por conseguinte, no tocante a 

prisão civil por alimentos, importante tecer relevantes considerações, uma 

vez que se refere a uma modalidade de constrição a qual não possui o 

caráter punitivo, não constituindo pena, mas meio de coerção destinado a 

forçar o devedor a cumprir a obrigação alimentar. Por essa razão é que 

deve ser imediatamente revogada se o débito for adimplido. Desta feita, em 

conformidade com a legislação pertinente e, diante da manifestação de ID. 
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28438056, a qual noticia o adimplemento integral do débito exequendo, 

REVOGO a prisão civil decretada nos presentes autos em desfavor de 

Gonçalo Neves Botelho. Proceda-se com o recolhimento e demais 

providências relativas ao mandado de prisão expedido. De outro viés, 

sendo o caso, expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de 

proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do executado do 

rol de devedores. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas 

as baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032200-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. F. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032200-44.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 31656527, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1060500-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060500-45.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31645078 - "VISTOS, ETC. Analisando o presente feito, verifico que, no ID. 

28980689, o executado aviou justificativa, reconhecendo o débito 

alimentar, entretanto, afirmou que se encontra impossibilitado de arcar com 

o pagamento dos alimentos no valor outrora arbitrado, alegando que a sua 

condição financeira diminuiu, apresentando o rol de diversas cobranças 

judiciais que sofre desde o ano de 2014 e, ao final, pugnou pelo 

parcelamento do débito exequendo em doze prestações mensais de R$ 

348,54. Todavia, a justificativa apresentada não é suficiente para a 

abrupta suspensão do pagamento da pensão alimentícia, uma vez que o 

executado não aportou aos autos prova robusta de sua incapacidade de 

prestar os alimentos, sendo que sua dificuldade financeira não se presta a 

eximi-lo da responsabilidade da dívida já vencida e não excluem a 

existência do débito, que é preexistente. Não é demais lembrar, que, 

consoante reiterada jurisprudência, não cabe discutir o binômio 

possibilidade/necessidade em sede de execução de alimentos, devendo a 

questão da adequação do valor dos alimentos devidos serem apreciados 

em ação adequada. Noutro norte, é importante ressaltar que o executado 

encontra-se inadimplente com o débito da prestação alimentícia, não 

podendo a parte alimentada continuar esperando, pois, pelo período de 

inadimplência está mais do que comprometida a sua subsistência. Desta 

feita, não acolho a justificativa apresentada pelo executado. De outro viés, 

diante da proposta de parcelamento do débito alimentar, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio 

importar na presunção de aquiescência à pretensão do executado. No 

entanto, sobrevindo manifestação de discordância da exequente, 

determino nova intimação do executado para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento das pensões alimentícias em atraso, bem como 

as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária de 

titularidade da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez, sob 

pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão 

civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Após, volvam-se 

conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 29 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0018364-60.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

JONI DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

JANE MARCIA ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

GILCE AUXILIADORA SILVA ANANIAS (REQUERENTE)

GEVERSON DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

JORDANNA KAMILLA DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

MARIONEY DE ARRUDA PINTO JUNIOR (REQUERENTE)

ADILES DE ARRUDA BELMONTE (REQUERENTE)

NILSON DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

WELMA CRISTINA ARRUDA BELMONTE SILVA (REQUERENTE)

WILZA CARLA ARRUDA BELMONTE (REQUERENTE)

WYLDSON KLEBER ARRUDA BELMONTE (REQUERENTE)

GILMARA CRISTIANE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALAIDE DE ARRUDA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0018364-60.2013 VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que 

não houve impugnação à avaliação colacionada no ID. 23877302 – Pág. 3. 

De outro vértice, necessário salientar que com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil de 2015, tornou-se possível o processamento 

das ações de inventário na forma de arrolamento, quando o valor dos 

bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, 

conforme prevê o artigo 664 da lei processual em vigor, tal como é o caso 

dos autos, tendo em vista que o bem inventariado foi avaliado em R$ 

130.000,00 (cento e trinta mil reais). Desta feita, converto a presente ação 

em arrolamento comum, nos termos do art. 664 e s.s. do CPC e, por 

conseguinte, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 

60 (sessenta) dias, apresente ao feito a minuta do plano de partilha, 

observando que serão inventariados somente 50% (cinquenta pontos 

percentuais) do imóvel arrolado. No alusivo interregno, deverão ser 

colacionadas ao feito as certidões atualizadas negativas de dívidas 

expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT 

(débitos gerais), em nome da falecida. Com o aporte da documentação 

supra, intime-se o interessado Nilson para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo que o silêncio será interpretado como aquiescência. 

Às providências. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0049266-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA TICIANELI BATTISTELLA (REQUERENTE)

HELENIZA TICIANEL PACCOLA DAMICO (REQUERENTE)

MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA (REQUERENTE)

CELSO EDUARDO TICIANELI (REQUERENTE)

MARIA INES TICIANELI AUGUSTO (REQUERENTE)

FATIMA APARECIDA TICIANEL (REQUERENTE)

PEDRO AUGUSTO TIZIANEL (REQUERENTE)

MARCIO LEANDRO TICIANELI (REQUERENTE)

CINTIA CRISTINA TICIANELI (REQUERENTE)

IZELIA TICIANELI (REQUERENTE)
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AMELIA ALFREDINA TICIANEL PACCOLA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS TICIANEL (REQUERENTE)

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (REQUERENTE)

DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ROGERIO TICIANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES OAB - SP146429-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO TIMONER OAB - SP156828-O (ADVOGADO(A))

WAGNER DE BARROS FERRETI OAB - MT13530-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GATTI MARCHESI OAB - SP287484-O (ADVOGADO(A))

TAYSA SOTO FERREIRA OAB - MT300713-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS FERREIRA OAB - PR40087-O (ADVOGADO(A))

BRAULIO DINARTE DA SILVA PINTO OAB - RS17260-O (ADVOGADO(A))

PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI OAB - MT15903-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO TICIANEL (REQUERIDO)

ESPOLIO DE HELENA CASTELAN TICIANEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 0049266-25.2015 VISTOS, ETC. Tendo em vista a ausência 

de resposta, reitere-se a expedição de ofício ao r. Juízo da 8ª Vara Cível 

da Capital, nos termos da determinação de ID. 24303114, consignando no 

alusivo expediente que as informações solicitadas são de extrema 

relevância para o deslinde da ação de inventário em epígrafe. Lado outro, 

indefiro o pedido formulado no ID. 24417208, porquanto este juízo tão 

somente retomou a marcha processual em decorrência de decisão do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ID. 23934666, inexistindo 

qualquer deliberação relativo a partilha do bem inventariado. Às 

providências. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1047622-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA PINHEIRO GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por MARILZA PINHEIRO GONCALVES, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade da multa por infração de trânsito e débitos sob a competência do 

Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de causa e efeito, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade 

Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de 

determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos 

já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1038512-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MARCOS DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do 

presente mandamus. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso 

voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário 

(art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. Às providências. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1038826-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RAFAEL ARAUJO DE NORONHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por VICTOR RAFAEL ARAUJO DE NORONHA, a fim 

de reconhecer a ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações 

de trânsito dos débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. 

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003379-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBARA SUZUKI PEREIRA (IMPETRANTE)

INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))
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ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar (id 

28951697). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, 

certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º 

Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008639-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Pois bem, com tais considerações, concluo 

pela legalidade da base de cálculo e ausência de direito líquido e certo do 

Impetrante à exclusão pleiteada, o que leva à inexistência de ato ilegal de 

lesão ou de ameaça. Isso posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de NEGO A SEGURANÇA, 

revogando a liminar anteriormente deferida (Id. 1467879). Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003227-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE PINTO COELHO DE AZEVEDO NETA MAHON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A desistência da ação é uma das 

hipóteses de extinção do processo (art. 485, VIII/CPC) e, em sede de 

Mandado de Segurança, o impetrante pode desistir da ação a qualquer 

tempo, independentemente da anuência da parte contrária (STJ – MS 

23456 DF 2017/0081952-0). Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade da impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados, revogo a liminar, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do 

CPC. Sem custas e honorários. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017891-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, A inicial está desacompanhada do 

comprovante de pagamento das custas processuais. Portanto, intime-se a 

empresa exequente para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) dias 

promover a regularização processual, pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023814-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILENE BARROS ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALMEIDA OAB - MT20147/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A desistência da ação é uma das 

hipóteses de extinção do processo (art. 485, VIII/CPC) e, em sede de 

Mandado de Segurança, o impetrante pode desistir da ação a qualquer 

tempo, independentemente da anuência da parte contrária (STJ – MS 

23456 DF 2017/0081952-0). Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade da impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados, revogo a liminar, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do 

CPC. Sem custas e honorários. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1040551-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SOUZA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Credenciamento do Detran/MT (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A desistência da ação é uma das 

hipóteses de extinção do processo (art. 485, VIII/CPC) e, em sede de 

Mandado de Segurança, o impetrante pode desistir da ação a qualquer 

tempo, independentemente da anuência da parte contrária (STJ – MS 

23456 DF 2017/0081952-0). Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade da impetrante e para que surtam os efeitos 
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legais e jurídicos desejados, revogo a liminar, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do 

CPC. Sem custas e honorários. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018192-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT17276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Superintendente Adjunto de Fiscalização (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de NEGO A 

SEGURANÇA, Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008413-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GHEDIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Com tais considerações, destacando o 

reconhecimento do direito do impetrante pelo DETRAN/MT, nos termos do 

art. 487 do CPC, julgo procedente o pedido e CONCEDO A ORDEM, 

mantendo a liminar deferida. Isento de custas e honorários advocatícios, 

em consonância com o art. 10, inc. XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e das Súmulas 512 e 105, do STF e STJ, respectivamente. 

Decorrido o lapso temporal do recurso voluntário, encaminhe-se ao TJMT 

para reexame necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005096-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE IRIAS DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT13382-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por MARLENE IRIAS DE LIMA , a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de trânsito dos 

débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por 

consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a 

remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa 

necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, 

LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 

105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000437-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA DA SILVA (IMPETRANTE)

JUSCELINO FERREIRA DA ROCHA (IMPETRANTE)

WENDER DA SILVA SANTIAGO (IMPETRANTE)

MARIA BEZERRA DA COSTA FREITA (IMPETRANTE)

ARILSON JOSE DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 3.1 – Reconheço a incompetência da 

justiça Estadual para análise das infrações aplicadas por autoridade 

federal. 3.2 – Diante da já apontada inobservância da formalidade 

essencial para a aplicação da sanção administrativa, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos, e CONCEDO 

A ORDEM aos impetrantes MARIA BEZERRA DA COSTA FREITAS e 

WENDER DA SILVA SANTIAGO para DETERMINAR à autoridade coatora: 

a) que se abstenha de condicionar o licenciamento anual dos veículos: 

FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano/modelo 2012, placa OAV0491, cor 

branca, Renavam 00456096680 ao adimplemento das multas vinculadas 

aos AIT’s: L430166775, L430166772 e L430210210979 e; HONDA/XRE 

300, ano/modelo 2014, placa QBC1537, Renavam 01015205205 ao 

p a g a m e n t o s  d a s  m u l t a s  v i n c u l a d a s  a o s  A I T ’ s : 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - M T A 0 2 3 8 9 7 9 - 5 0 1 0 / 0 0  e 

DETRAN-111100-MTA0238981-5274/01. b) que proceda a baixa definitiva 

das multas vinculadas aos AIT’s: L430166775, L430166772, 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - M T A 0 2 3 8 9 7 9 - 5 0 1 0 / 0 0  e 

DETRAN-111100-MTA0238981-5274/01, ante a insubsistência. 3.3 – 

Outrossim, DENEGO A ORDEM vindicada pelos impetrantes JUSCELINO 

FERREIRA DA ROCHA e ARILSON JOSÉ DE CAMPOS, diante da 

inexistência de lesão à direito líquido e certo, vez que o ato da autoridade 

acoimada de coatora foi pautado na estrita observância de disposição 

legal. 3.4 – Confirmo parcialmente a liminar, nos limites da ordem 

mandamental concedida. Isento de custas e honorários advocatícios, em 

consonância com o art. 10, inc. XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e das Súmulas 512 e 105, do STF e STJ, respectivamente. 

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 

12.016/2009). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1025520-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(IMPETRANTE)

FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LUNARDI NADER OAB - RS68361 (ADVOGADO(A))
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GUSTAVO NEVES ROCHA OAB - RS81392 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS FRANZOI BASSO OAB - RS30694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, em consonância ao 

parecer do Ministério Público, ratifico a decisão liminar (ID 15917636) e 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA deste 

mandamus. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, 

certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º 

Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034773-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE FREITAS MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS GOMES RIBEIRO NETO OAB - RO8591 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (SUCIT/GFPF) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar 

(ID 15917636) e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A 

SEGURANÇA deste mandamus. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem 

recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame 

necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1038542-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por RODRIGO BRANDÃO CORREA, a fim de assegurar, em 

definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do 

impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas sob a 

competência do Detran/MT, objeto do writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022960-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Ante os documentos juntados (ID 

30308154), por prudência e cautela, determino a intimação da parte 

postulante para ciência e eventual manifestação, no prazo de até 05 

(cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014941-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PENASSO RIUS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Nestas condições, ante a decisão do STJ 

que suspendeu a tramitação de todos processos inerentes à matéria 

objeto destes autos, com base no que dispõe o art. 982, I do CPC, 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento do incidente 

de resolução de demandas repetitivas, ou decurso do prazo de 01 (um) 

ano, ocasião em que retornará a tramitar, salvo decisão fundamentada do 

relator do respectivo recurso em sentido contrário (art. 980 e parágrafo 

único, do CPC). Superado o incidente processual e/ou decorrido o prazo 

legal, intime-se a parte postulante, via advogado(a), para ciência e 

eventual manifestação, em até 05 (cinco) dias. Às urgentes providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060846-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. C. M. S. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. D. -. M. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Nestas condições, por prudência e 

cautela, antes de qualquer deliberação, determino a intimação do 

impetrante para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, se pronunciar, 

pena de anuência e concordância tácita com a extinção do writ. Com ou 

sem manifestação, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1043174-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURICIO BARROSO DE BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO RUWER OAB - MT0011311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do 

presente mandamus. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso 

voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário 

(art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1052278-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DETRAN MT (IMPETRADO)

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objetos deste writ. Por consequência natural 

de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061414-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO 

a fim de assegurar, em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo 

de propriedade da impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das 

multas sob a competência do Detran/MT, objeto do writ. Por consequência 

natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia 

desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º 

Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas 

e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018295-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a 

inicial, a fim de: i) comprovar nos autos o recolhimento das custas e taxa 

judiciárias para a distribuição do presente feito, devendo vincular as guias 

ao número único (1018295-64.2020.8.11.0041), em observância ao 

Provimento nº 22/2016-CGJ. ii) corrigir o polo passivo da ação, pois a 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA constitui 

órgão da administração direta, nos termos do art. 1º do seu Regimento 

Interno (DECRETO Nº 403 DE 13 DE MARÇO DE 2020), não possuindo, 

portanto, personalidade jurídica, tampouco capacidade de ser parte na 

presente ação ordinária.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018265-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA FERRAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, já ausente um dos 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Determino que as 

comunicações processuais se realizem em nome dos Advogados: 

CAMILA RAMOS COELHO MAYER, advogada inscrita na OAB/MT 16.745 e 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, advogado inscrito na OAB/DF 31.718 - OAB/SP 

389.419 - OAB/RJ 214.342 – OAB/MT 27.809-A, nos termos requeridos na 

exordial. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 

12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017612-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA NEGREIRO OAB - RJ093124 (ADVOGADO(A))

PAULO MARIO REIS MEDEIROS OAB - RJ82129 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime a requerente. 

Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015474-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SILVA ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no 

artigo 98 do CPC/2015. III. Ademais, tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. IV. Como medida de celeridade e 

eficiência nos processos concernentes a pedidos de benefício por 

incapacidade em face do INSS, é medida que se impõe a determinação de 

perícia médica para aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) 

dela(s) decorrente(s). Assim, nos termos da Recomendação Conjunta n. 

01 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça, assinada entre o 

Presidente do CNJ, Advogado-Geral da União e do Ministro do Estado do 

Trabalho e Previdência Social, visando à celeridade aos processos de 

natureza previdenciária: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos 

Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que: I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato; II - a citação do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia 

judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta 

pela Procuradoria-Geral Federal. Diante de tal recomendação e da 

necessidade de comprovação da incapacidade laboral da Autora, bem 

como da relação causal dessa com as doenças apontadas na inicial, cuja 

constatação dar-se-á somente por perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, em obediência ao disposto no 

artigo 464 e seguintes do CPC. V. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à na Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, Centro, Cuiabá, telefone celular (65) 99601-1639. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do CPC), indiquem assistente técnico e os quesitos que acharem 

necessários. Desde já FIXO os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos moldes da Resolução n. 232/2016 do CNJ, haja 

vista que, ante a complexidade do exame, não se tratar de simples 

consulta médica. VI. Por tratar-se de ação de natureza acidentária, nos 

termos do artigo 8º, §2º, da Lei n. 8.620/1993, o INSS ANTECIPARÁ, desde 

logo, os honorários periciais, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar 

o depósito dos valores junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo Perito, nos moldes da Recomendação Conjunta n. 

01/2015-CNJ. VII. Com a juntada do laudo pericial, cite-se a parte requerida 

para, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar 

as advertências previstas no art. 334 do CPC. VIII. Aportando a resposta, 

à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se transcorrido in albis o prazo, 

certifique-se. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE com urgência. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018396-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA DAYANE SOUZA SANTOS OAB - GO39798 (ADVOGADO(A))

RAFAEL HENRIQUE MESQUITA MACHADO OAB - GO53886 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se a parte requerente, 

por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 320), a fim 

de comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciárias para a 

distribuição do presente feito, devendo vincular as guias ao número único 

(1018396-04.2020.8.11.0041), em observância ao Provimento nº 

22/2016-CGJ. Com a emenda ou transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, tragam conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004102-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR COELHO DIAS OAB - SP273678 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto e em face da 

inadequação da via eleita, com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/09, 

DENEGO A ORDEM. Por consequência, julgo extinto sem resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e 

REVOGO a liminar de Id. 19133473. Sem custas processuais, em face da 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. Publique-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de 

recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059270-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISABET DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1037021-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ANTONIO SCODRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES OAB - GO0029917S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto e em face da 

inadequação da via eleita, com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/09, 

DENEGO A ORDEM. Por consequência, julgo extinto sem resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Intimem-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e 

arquivem-se os autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503869-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SILVEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL e, 

com efeito, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos embargos à 

execução e DECRETO a extinção da ação de execução com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Atendo ao princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 3º, I, CPC, em 10 % 

(dez por cento) do valor atualizado da causa. Na forma do artigo 98, § 3º, 

CPC, suspendo a sua exigibilidade. Decisão não sujeita ao reexame 

necessário (art. 496, § 3º, II, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005284-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY AUGUSTUS ROCHA OAB - GO21476-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade e/ou inexigibilidade de multa com pedido de tutela de urgência de 

forma antecipada, proposta por SAGA JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS 

LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO . Em momento posterior à 

citação e apresentação de contestação pelo réu, ao tempo em que 

noticiou o pagamento do débito fiscal objeto da lide, a parte requerente 

requereu a extinção do feito mediante a perda superveniente do objeto da 

ação (Id. 17356798). Instada a se manifestar, a parte requerida anuiu com 

o pedido, mas o considerando como desistência (Id. 21282371). Sem 

embargos, tem-se que a parte requerente passou a ser carecedora de 

ação por falta superveniente de interesse de agir, nos núcleos 

necessidade e utilidade, devendo a ação ser extinta sem resolução de 

mérito. Isso posto, DECLARO extinta a ação, sem julgamento de mérito, a 

teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Atendo ao 

princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 10, CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Decisão não 

sujeita ao reexame necessário. P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1010626-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATC - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO 

GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, diante da decadência 

operada, com fundamento no art. 487, II, do CPC, DENEGO A ORDEM, 

devendo-se observar, entretanto, os efeitos previstos no art. 22, caput, 

da Lei 12.016/2009 c/c art. 103, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 

Sem custas, conforme o disposto no artigo 10, XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001610-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA OAB - RJ116966 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS FARIA PEREIRA OAB - RJ165365 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MÉDIOS E 

GRANDES CONTRIBUINTES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com 

pedido de liminar, impetrado por AMBEV S/A contra ato praticado pelo 

COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MÉDIOS E 

GRANDES CONTRIBUINTES e pelo SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO, consistente na suposta violação dos princípios da 

legalidade tributária e da anterioridade nonagesimal materializado no 

aumento do ICMS incidente sobre as operações realizadas pela 

impetrante. Não obstante o regular processamento da presente ação 

mandamental, a impetrante requer sua desistência, conforme petição Id. 

30095526. Vieram-me conclusos. Decido. Considerando o pedido do 

impetrante, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência 

da ação, pelo que a DECLARO EXTINTA, sem julgamento do mérito. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002849-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por essas considerações, JULGO EXTINTO 

o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Outrossim, REVOGO a liminar 

outrora deferida. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 

STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as 

baixas necessárias. P. R. I. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO 

THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014940-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação mandamental, na forma do artigo 487, I, do CPC, pelo que 

CONCEDO A ORDEM mandamental para determinar que a Autoridade 

Coatora preste as informações solicitadas em relação aos pedidos de 

afastamentos sem remuneração apresentados no ano de 2013; todavia, 

preservando a identidade e os dados dos servidores postulantes. Por 

conseguinte, convolo em definitivos os efeitos da liminar concedida no 

início da lide. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 

105 STJ). Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 

12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. 

Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016965-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDSON VALMIR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Preliminarmente, RECEBO a 

inicial, uma vez que preenche os requisitos do art.319 do Código de 

Processo Civil. CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

art.98 do Código de Processo Civil. Nos termos da Recomendação 

Conjunta n. 01 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça, assinada 

entre o Presidente do CNJ, Advogado-Geral da União e do Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social, visando à celeridade aos 

processos de natureza previdenciária: Art. 1º Recomendar aos Juízes 

Federais e aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, nas ações judiciais que visem à concessão de benefícios de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam 

de prova pericial médica, que: I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato; II - a citação do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia 

judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta 
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pela Procuradoria-Geral Federal. Diante de tal recomendação, bem como 

da necessidade de comprovação da incapacidade laboral da parte autora, 

e da relação causal dessa com o acidente de trabalho, cuja constatação 

dar-se-á somente por perícia médica especializada, DETERMINO a 

produção de prova pericial, em obediência ao disposto no art.464 e 

seguintes do CPC. NOMEIO como Perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser 

encontrado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, telefone celular (65) 99601-1639. 

Desde já fixo os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos moldes da Resolução n. 232/2016 do CNJ. Tratando-se de autora 

hipossuficiente, beneficiária da Justiça Gratuita, INVERTO o ônus da 

prova, nos termos do art.373, §1º, do CPC, uma vez que o encargo lhe 

acarretaria excessiva dificuldade. Por tratar-se de ação de natureza 

acidentária, nos termos do art.8º, §2º, da Lei n. 8.620/1993, o INSS 

ANTECIPARÁ, desde logo, os honorários periciais, devendo, no prazo de 

30 (trinta) dias, efetuar o depósito dos valores junto à Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. INTIME-SE. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, postergo a análise de tal pleito para o 

momento posterior a juntada do laudo pericial ou na ausência do depósito 

dos honorários periciais no prazo encimado, determino a conclusão dos 

autos para apreciação da tutela. Em conclusão, a citação ocorrerá após a 

juntada do laudo pericial, seguindo em anexo os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo Perito, nos moldes da Recomendação Conjunta n. 

01/2015-CNJ. EXPEÇA-SE o necessário CUMPRA-SE com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023475-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005942-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EULALIA DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER MAIA DA COSTA OAB - MT26500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Defiro para a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que, a princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do CPC. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001872-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando que o Egrégio 

TJMT tem sistematicamente reconsiderado a aplicação do IRDR 

0085560-68.2016.8.11.0000 à hipótese dos autos, exerço o juízo de 

retratação. Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 

pacífico no sentido de que o INSS não pode figurar como parte nos 

Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública, em razão do que 

dispõem os artigos 8º, da Lei 9.099/95, e 5º, da Lei 12.153/2009. Nesse 

sentido: (STJ - REsp: 1859964 MT 2020/0022624-3, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 18/03/2020). Diante do 

exposto, RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos do art.319 

do Código de Processo Civil. CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art.98 do Código de Processo Civil. Nos termos da 

Recomendação Conjunta n. 01 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de 

Justiça, assinada entre o Presidente do CNJ, Advogado-Geral da União e 

do Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social, visando à 

celeridade aos processos de natureza previdenciária: Art. 1º Recomendar 

aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com competência 

previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem à concessão 

de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que: I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Diante de tal recomendação, bem como da necessidade de 

comprovação da incapacidade laboral da parte autora, e da relação causal 

dessa com o acidente de trabalho, cuja constatação dar-se-á somente por 

perícia médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, 

em obediência ao disposto no art.464 e seguintes do CPC. NOMEIO como 

Perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9 andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, telefone celular (65) 99601-1639. Desde já fixo os honorários no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução n. 

232/2016 do CNJ. Tratando-se de autora hipossuficiente, beneficiária da 

Justiça Gratuita, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art.373, §1º, do 

CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva dificuldade. Por 

tratar-se de ação de natureza acidentária, nos termos do art.8º, §2º, da 

Lei n. 8.620/1993, o INSS ANTECIPARÁ, desde logo, os honorários 

periciais, devendo, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o depósito dos 

valores junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. INTIME-SE. Em conclusão, a citação ocorrerá após a juntada do 

laudo pericial, seguindo em anexo os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo Perito, nos moldes da Recomendação Conjunta n. 

01/2015-CNJ. Fica prejudicado o recurso de embargos de declaração. 

EXPEÇA-SE o necessário CUMPRA-SE com urgência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014968-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante ao exposto, na forma do art. 487, I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, pelo que 

CONCEDO A ORDEM postulada para determinar que a Autoridade Coatora 

se abstenha reter/condicionar o pagamento da 1ª medição à apresentação 

de Certidões de Débitos Fiscais (União, FGTS, INSS, SEFAZ estadual, 

Tributos Municipais, ISS, PGE) e Trabalhistas, bem como se abstenha de 

condicionar o reajustamento dos preços na forma do Instrumento 

Contratual nº 389/2014 à apresentação das referidas certidões, 

convolando em definitivos os efeitos da liminar concedida no início da lide. 

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). 

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a 

presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. 

TJMT, com nossas homenagens. P. R. I. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029347-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENY DE OLIVEIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054688-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO OAB - SP155121 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, não há indicativo de 

descumprimento substancial da liminar deferida nos autos, razão pela qual 

indefiro o pedido de ID. 31444584. No mais, em deferência aos princípios 

da não-surpresa e do contraditório substancial, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem, de forma justificada, as provas que pretendem 

produzir na presente demanda. Prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Destarte, converto o julgamento da lide em 

diligência e, nos termos do artigo 438, II, do CPC, determino OFICIE-se a 

Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, na pessoa do(a) 

Diretor(a) de Gestão de Pessoas, para apresentar ficha funcional da 

requerente, bem como informação detalhada acerca dos direitos 

averbados a título de licença-prêmio, indicando sua situação. Prazo: 20 

(vinte) dias. Sem prejuízo, INTIME-se a parte autora para conhecimento e 

providências que julgar convenientes ao bom andamento do feito. Com a 

juntada do documento, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos para sentença. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008374-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL MADEIRAS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SR. GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINITRATIVO TRIBUTÁRIO DA SUPERINTENDENCIA DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Deste modo, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001887-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCI BARBOSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MACEDO SOARES OAB - DF35220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

advogado ora vinculado ao feito no sistema do PJe, Guilherme de Macedo 

Soares, para que promova a devida regularização quanto a representação 

processual da parte autora, no prazo legal, sob pena de suspensão da 

ação judicial (art. 76 do CPC). Deverá inda, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal, no autos do processo acima 

identificado.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013182-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA STAUT ROMERA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. RECEBO o pedido de liquidação de 

sentença apresentado pela parte autora (Id. 21346228), que se procederá 

por arbitramento (art. 509, I CPC). INTIMEM-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510 CPC). 

Prazo: 30 (trinta) dias sucessivos. Outrossim, considerando a natureza do 

objeto da liquidação, o qual sinaliza a necessidade de realização da prova 

pericial, desde logo determino às partes que, no prazo assinalado, 

formulem seus quesitos e indiquem assistentes técnicos. Em havendo a 

solicitação de documentos comuns que estejam em poder da parte 

executada, esta deverá apresentá-los no prazo acima assinalado. 

INTIMEM-se. EXPEÇA-se o necessário. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002084-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA REJANE DE OLIVEIRA MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DETRAN - MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005833-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUZIA GOMES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da petição do peito judicial, ID. 28050977, juntada nos autos do 

processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003769-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA ZATTAR FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ , TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA 

PROCESSO n. 1003769-34.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 25.780,59 

ESPÉCIE: [Índice da URV Lei 8.880/1994]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: NAZIRA ZATTAR FARIA Endereço: AVENIDA 

TUIUIÚ, 7, RUA FRANGO DAGUA QUADRA 46, CPA IV, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES DA FALECIDA 

(NAZIRA ZATTAR FARIA) À PROMOVER SUA HABILITAÇÃO NOS 

AUTOS, NA FORMA DO ARTIGO 313 § 2º DO CPC, NO PRAZO DE 20 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO. DECISÃO: Vistos, etc. No ID. 29817872, 

foi acostado a certidão de óbito da parte autora. Deste modo, suspendo o 

andamento processual, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC. Assim, 

intime-se a patrono do autor para promover a regularização do polo ativo 

da lide, na forma do artigo 313, §2º, do CPC. Prazo: 20 dias. De toda 

forma, intimem-se, por edital com prazo de 30 dias, os sucessores do 

falecido a promoverem sua habilitação nos autos, na forma do artigo 313, 

§2º do CPC. Prazo: 20 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

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

DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK, digitei. CUIABÁ, 29 de abril de 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003769-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA ZATTAR FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. No ID. 29817872, foi acostado 

a certidão de óbito da parte autora. Deste modo, suspendo o andamento 

processual, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC. Assim, intime-se a 

patrono do autor para promover a regularização do polo ativo da lide, na 
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forma do artigo 313, §2º, do CPC. Prazo: 20 dias. De toda forma, 

intimem-se, por edital com prazo de 30 dias, os sucessores do falecido a 

promoverem sua habilitação nos autos, na forma do artigo 313, §2º do 

CPC. Prazo: 20 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007969-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007969-84.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ANIELO FERNANDES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em sede de contestação o 

ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação ao pedido de justiça 

gratuita formulado pelo autor ANIELO FERNANDES, afirmando que o 

referido servidor percebe altos salários e não faz jus ao benefício. Na 

impugnação, a parte autora afirmou apenas que o valor das custas 

processuais é muito elevado, e que não tem condições de efetuar o 

pagamento sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Contudo, tais 

alegações não afastam os elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, porquanto 

conforme Ficha Financeira acostada aos autos pela própria parte autora, 

seus vencimentos mensais em 2016 eram da ordem de aproximadamente 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo mais de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais) líquidos após os descontos legais obrigatórios. Fica, assim, 

afastada a presunção relativa prevista no art. 99, §3º do CPC. Embora se 

reconheça que o valor das custas é elevado, tal fato decorre da própria 

natureza do pedido e, atento a estas situações, o legislador inovou e 

previu a possibilidade do parcelamento das custas iniciais, de forma a 

promover o acesso à justiça sem se descuidar da necessidade de 

reservar o benefício da justiça gratuita àqueles que efetivamente dela 

precisam. Ainda que a parte autora não goze de pujança econômica, 

também não demonstrou ser pobre a ponto de o pagamento das custas e 

despesas processuais comprometer seriamente seu sustento e de sua 

família. Foi demonstrada uma impossibilidade momentânea e circunstancial 

de fazer frente ao valor integral das custas em uma só parcela, sendo 

possível o parcelamento das custas iniciais. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 98, §6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6º, 

7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA E REVOGO a concessão da gratuidade da justiça ao autor e 

DEFIRO o parcelamento das custas iniciais, a serem divididas em 06 (seis) 

parcelas mensais. Conforme orientação do Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux, encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail 

dca@tjmt.jus.br para o Departamento de Controle e Arrecadação, para 

registro da informação. Após, a parte deverá providenciar a emissão das 

guias via internet. Comprovado o pagamento de todas as parcelas, 

conclusos para sentença e prosseguimento do feito. Saliento que o não 

pagamento das parcelas acarretará a extinção do processo sem 

resolução de mérito. Intimem-se. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT 

para Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito em Cooperação - Provimento 17/2020-TJMT

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001534-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ANDRADE MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017717-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ex positis, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada, para fins de que, ante a apresentação de caução, à requente 

possa emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a fim de prosseguir 

com suas atividades econômicas. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vista ao 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se o 

Demandante. CUMPRA-SE com a máxima urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004744-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN da 

Secretaria Municipal de Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018235-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 19 DE DEZEMBRO/ 

TARCISIO RENAN P. S. RESENDE (IMPETRADO)

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO ESTADUAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ALEX SANDRO MACEDO DE ARAUJO (LITISCONSORTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018235-91.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: EDMILSON DOS SANTOS 

ALMEIDA IMPETRADO: COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA 

ESTADUAL 19 DE DEZEMBRO/ TARCISIO RENAN P. S. RESENDE, 

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO ESTADUAL Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA em face de 

suposto ato coator praticado pela COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL 19 DE DEZEMBRO, na pessoa do Sr. TARCISO 

RENAN, da COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO ESTADUAL, na pessoa da 

Presidente, Sr.ª MARILIAN VITÓRIA ALVES FARIA e em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador do Estado, consoante 

os termos explicitados na exordial. Em apertada síntese, pugna o 

Impetrante através desta ação mandamental, pela concessão da medida 

liminar para que seja reconhecida a nulidade/inconstitucionalidade do 

encerramento antecipado do processo seletivo, determinando a realização 

da IV Etapa do processo seletivo, posto que estão preenchidos os 

requisitos essenciais que a autorizam, pois a negativa pela autoridade 

coatora poderá trazer às partes prejuízos de difícil reparação, bem como a 

ineficácia da segurança. Alternativamente, e também em sede de liminar, 

requer seja determinado que o segundo impetrado analise e decida o 

recurso formulado pelo impetrante na via administrativa eis que não foi 

conhecido pela comissão de atribuição estadual. O pedido inicial veio 

acompanhado de documentos acostados no id. n. 31573867 ao id. n. 

31573877. É o relato necessário. Fundamento e decido. Defiro a 

gratuidade de justiça na forma da lei (art. 98 do CPC). Anote-se. Com 

efeito, o deferimento de liminar em mandado de segurança está 

condicionado à presença de dois pressupostos: relevância do direito e 

perigo na demora. Assim, somente em caso de cumulação dos requisitos - 

relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, 

resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 

7º, III), se mostra possível a concessão da medida em sede de liminar. Na 

espécie, não cuidou a Impetrante de demonstrar de forma inequívoca a 

existência de direito líquido e certo. Demais disso, o pedido de liminar, na 

espécie, se confunde com o próprio mérito da impetração, de modo que 

não há como ser deferido. O Impetrante busca resguardar seu direito 

líquido e certo de ser reconhecida a nulidade/inconstitucionalidade do 

encerramento antecipado do processo seletivo regido pelo Edital n. 

007/2019/GS/SEDUC/MT. Afirma o Impetrante, que ao invés de realizar a IV 

etapa da atribuição, o primeiro impetrado (Comissão de Atribuição da 

Unidade Escolar) optou por, na III etapa, contratar o professor interino em 

carga horária muito maior que a legalmente permitida para esta etapa do 

processo, violando assim, as regras do edital. Com efeito, entendo que a 

medida initio litis pleiteada, se confunde com o mérito do mandamus, 

circunstância que inviabiliza a concessão da liminar no presente caso, 

dado seu caráter satisfativo. A propósito, peço vênia para transcrever o 

entendimento da colenda Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL 

- MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - NOMEAÇÃO EM 

CARGO PÚBLICO -PRETENSÃO DE CUNHO SATISFATIVO. 1. A 

determinação de nomeação para o cargo a que foi candidato o impetrante 

é medida antecipatória do pleito final, confundindo-se com o mérito do 

mandamus, circunstância que inviabiliza a concessão da liminar no 

presente caso, dado seu caráter satisfativo. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ - Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO – AgRg no MS 

19997 DF 2013/0089880-5 – Relator (a): Ministra ELIANA CALMON. 

Julgamento: 12/06/2013 - Publicação: DJe 21/06/2013) PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE 

LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 

ANÁLISE DO FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. I - O pedido de suspensão dos 

efeitos da portaria que aplicou penalidade ao agravante pressupõe o 

reconhecimento de ilegalidade do mencionado ato administrativo, o que 

não é possível realizar em sede liminar, por demandar pormenorizada 

análise dos autos. II - Na espécie, eventual deferimento da liminar seria 

decisão antecipatória do pleito final, apenas viável em casos de manifesta 

ilegalidade que reclamem intervenção imediata do Poder Judiciário. III - 

Agravo regimental desprovido.(AgRg no MS 15.022/DF, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇAO, julgado em 13/12/2010, DJe 16/12/2010) 

Sobre o assunto, o Prof. Cássio Scarpinella Bueno em sua recente obra 

“A Nova Lei do Mandado de Segurança” pontifica: “...para concessão da 

liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de 

melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo 

indica, realmente abusivo ou ilegal. (...) A “ineficácia de medida, caso seja 

finalmente deferida” é expressão que deve ser entendida da mesma forma 

que a consagrada expressão latina periculum in mora, perigo na demora 

da prestação jurisdicional.” (Scarpinella Bueno, Cássio. A Nova Lei do 

Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2009). Destarte, entendo que 

o Impetrante não preencheu os requisitos fumus boni iuris e/ou periculum 

in mora, precipuamente em razão de que a liminar vindicada esgota o 

mérito da demanda, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. Ex 

Positis, nos termos do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a 

do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a 

Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Às providências. 

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001190-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO LEAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001190-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): VALDOMIRO LEAO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Devidamente intimado do 

despacho proferido no id. n. 29180248, a parte autora quedou-se inerte, 

consoante certidão do id. n. 30850852, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, haja vista que a parte autora não logrou êxito em 

demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tendo em conta a 

ausência de provas da condição declarada. Com efeito, embora o art. 4º, 

da Lei nº 1.060/50, exija apenas a declaração de pobreza para a 

concessão do benefício, com o advento da Carta da República de 1988, 

depreende-se do art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Envereda-se por este talho: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA PESSOA FÍSICA - Pretensão à isenção de custas e despesas 

processuais AUSÊNCIA de documentos que demonstrem a situação de 

necessidade de concessão da benesse -Decisão mantida - RECURSO 

NÃO PROVIDO. (TJSP;  Agravo  de  Ins t rumento  nº 

0096492-74.2011.8.26.0000; 38ª Câmara de Direito Privado; Des. Rel. 

Spencer Almeida Ferreira; D.J. 10/08/2011; D.R. 24/08/2011) (Grifei) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exibição de documento - Assistência 

judiciária indeferida - A declaração de pobreza não obriga deferir o 

benefício - Lei n° 1060, de 1950, art. 5º AUSÊNCIA de prova da 

incapacidade económica da agravante - Recurso Improvido. (TJSP; 

Agravo de Instrumento nº 0080881-81.2011.8.26.0000; 38ª Câmara de 

Direito Privado; Des. Rel. Maury Bottesini; D.J. 01/06/2011; D.R. 

14/07/2011). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça gratuita - Hipossuficiência 

- Provas ou circunstâncias que conspiram contra a condição de pobreza - 

Ausência de comprovação do alegado - Indeferimento - Decisão mantida 

Recurso improvido. (TJSP. AI nº 7.257.987-6. 14ª Câmara de Direito 

Privado. Rel. Des. Mário de Oliveira. J. 11/06/2008) A gratuidade da justiça 

possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional 

de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de 

recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem 

como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que 

aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. 

Esta não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em 

geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, 

ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode 

ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o 
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acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do 

autor. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida 

para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, 

por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear 

o processo. De acordo com o § 2º do artigo 99 do CPC, a concessão ou 

indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos 

concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de 

necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a 

apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de 

recursos para custear o processo. A renda da parte autora é compatível 

com o recolhimento de custas e incompatível com a gratuidade processo. 

Na prática, o que se verifica é o abuso no pedido de gratuidade, uma vez 

que as pessoas que reclamam o benefício, em sua maioria, não se 

enquadram nos critérios legais para a concessão. É o caso do autor. A 

gratuidade da justiça é específica para a tutela de pessoas de baixa 

renda, necessitadas e que não tem acesso à justiça. O autor não se 

enquadra nesta situação, haja vista seus comprovantes de rendimentos 

(renda equivalente a mais de R$ 10.000,00), muito superior à média da 

população. Ainda, o art. 82, caput, do CPC, assim prescreve, litteris: Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Conforme se observa, a norma processual acima transcrita 

determina que a parte antecipe o pagamento das despesas processuais 

por ocasião da prática de cada ato no processo. Incide também na 

hipótese em análise a orientação contida no item 456 da CNGC/MT, in 

verbis: Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. Destarte, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência 

alegada, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino a INTIMAÇÃO da 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias correspondentes à distribuição 

do feito, sob pena de cancelamento deste junto ao distribuidor (art. 290 do 

CPC). Com a comprovação do pagamento pelo autor ou transcorrido in 

albis o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004744-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN da 

Secretaria Municipal de Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por MG CONSTRUÇÕES 

EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA 

em face do suposto ato ilegal e coator praticado pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, na pessoa do Sr. 

Antônio Roberto Possas de Carvalho, DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, 

consoante os termos explicitados na exordial. Em síntese, a impetrante 

aduz ser empresa que realiza incorporação direta, ou seja constrói obras 

em terreno próprio e com capital próprio, não exercendo atividade de 

administração, empreitada ou subempreitada para terceiros. Relata que a 

venda dos imóveis construídos em tais condições, é feita por empresas 

corretoras contratadas, bem como somente ocorre após a finalização total 

da obra, considerando-se o preço global do empreendimento. Argumenta, 

portanto, que não se tratando de atividade com natureza administrativa, de 

empreitada ou subempreitada, atividades estas inseridas no rol de 

serviços listados no Decreto 406/68 e Lei Complementar 116/03, não há 

que se falar em incidência de ISS, considerando não ser possível prestar 

serviços a si próprio. Sustenta, no entanto, que a indigitada autoridade 

coatora, ilegalmente, vem condicionamento a expedição do requerimento 

“Habite-se”, do imóvel: Matrícula 101.769, folha 01, Lote 17 da Quadra 32, 

no loteamento Chácara São José, situado na BR 364, no Coxipó da Ponte, 

localizado no Município de Cuiabá, ao pagamento do imposto ISS. Diante do 

ocorrido, socorre-se ao Judiciário com o fito de obter a concessão da 

medida liminar inaudita altera pars, para que o impetrado se abstenha de 

exigir o pagamento de ISSQN aos requerimentos do “Habite-se” da 

impetrante, bem como, libere os autos de conclusão total (Habite-se) do 

imóvel supramencionado. Pugna ainda, também em sede de liminar, pela 

abstenção da impetrada da cobrança dos valores indevidos à título de ISS 

deste imóvel, bem como, da inscrição da autora em dívida ativa, por 

débitos relacionados a fata de recolhimento do referido imposto, enquanto 

não houver julgamento de mérito do presente mandamus. Houve emenda à 

inicial (id. 17868965), retificando o polo passivo em cumprimento ao 

despacho acostado ao (id. 17799756) A inicial veio acompanhada dos 

documentos acostados aos ids. n. 17770437 a 17775166. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. A concessão de mandado de 

segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de 

plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5.º, LXIX, da Constituição 

Federal e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, a Lei do Mandado 

de Segurança dispõe no seu art. 7º, III, que o Juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão 

da medida liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do 

fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido 

o writ - fumaça do bom direito e perigo da demora. O primeiro, relevância 

do fundamento do pedido, encontrar-se-á presente quando estiver patente 

o direito líquido e certo do Impetrante, materializado na presença de 

relevante argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam 

direito seu, decerto que caso fosse julgado imediatamente o mandado de 

segurança haveria “[...] alta probabilidade de ganho de causa a partir das 

alegações e do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, 

Cássio Scarpinella Bueno. Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 

1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de 

Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da 

medida, equivale à “[...] necessidade da prestação da tutela de urgência 

antes da concessão final da ordem, sob pena de comprometer o resultado 

útil do mandado de segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus 

cit., p. 67). Haja vista os argumentos vertidos na inicial, entendo que 

restou demonstrada a relevância do fundamento do pedido, necessário 

para a concessão da liminar, sobretudo a ineficácia da medida caso 

proferida ao final. Em análise à documentação acostadas aos autos, o 

objeto social da impetrante abrange as seguintes atividades: construção 

de edifícios, compra e venda de imóveis próprios, serviços especializados 

para construção, administração de obras, obras de fundações, serviços 

de preparação do terreno, obras de terraplanagem, perfurações e 

sondagem, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de 

edifícios e outras estruturas, outras obras de engenharia civil, construção 

de instalações esportivas e recreativas, obras de montagem industrial, 

obras portuárias, marítimas e fluviais, obras de urbanização, construção 

de rodovias e ferrovias e aluguel de imóveis próprios, conforme contrato 

social anexado no id 17770781. Pois bem, compulsando-se os autos, 

conforme decisão do requerimento do “Habite-se” (processo n. PD 

6447/18) juntado pela impetrante (id. 17774826), a autoridade coatora 

condicionou a emissão do referido requerimento ao recolhimento de ISSQN 

no valor de R$ 1.287,00 (um mil duzentos e oitenta e sete reais), 

incidentes sobre os valores da folha de pagamento de mão-de-obra 

utilizada pela impetrante. Com efeito, o imposto municipal cobrado não 

incide sobre a contratação de serviços de mão-de-obra para a realização 

de empreendimento, na qualidade de responsável tributária da impetrante, 

mas, sim, sobre a própria construção; destarte, sendo a mão-de-obra 

própria ou terceirizada, os valores despendidos para o seu pagamento 

são excluídos da base de cálculo do ISS exigido. Posto isso, e estando 

devidamente comprovada a caracterização da atividade exercida pela 

demandante como sendo de incorporação imobiliária direta, passa-se a 

análise de incidência ou não de ISS sobre esta. A incorporação imobiliária 
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é um negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único do art. 

28 da Lei 4.591/64, tem por finalidade promover e realizar a construção, 

para alienação total ou parcial, de edificações compostas de unidades 

autônomas. Nesse sentido, consoante disciplina o art. 48 da Lei 4.591/64, 

a incorporação poderá adotar um dos seguintes regimes de construção: 

1)por empreitada, a preço fixo, ou reajustável por índices previamente 

determinados; 2) por administração; ou 3) ‘a preço de custo’, diretamente, 

por contratação direta entre os adquirentes e o construtor. Nos dois 

primeiros regimes, a construção é contratada pelo incorporador ou pelo 

condomínio de adquirentes, mediante a celebração de um contrato de 

prestação de serviços, em que aqueles figuram como tomadores, sendo o 

construtor um típico prestador de serviços. Nessas hipóteses, em razão 

de o serviço prestado estar perfeitamente caracterizado no contrato, o 

exercício da atividade enquadra-se no item 07 da Lista de Serviços da Lei 

Complementar nº 116/2003, configurando situação passível de incidência 

do ISSQN. Na incorporação direta, por sua vez, o incorporador constrói 

em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a venda das 

unidades autônomas por “preço global”, compreensivo da cota de terreno 

e construção. Ele assume o risco da construção, obrigando-se a 

entregá-la pronta e averbada no Registro de Imóveis. Já o adquirente tem 

em vista a aquisição da propriedade de unidade imobiliária, devidamente 

individualizada, e, para isso, paga o preço acordado em parcelas. Como a 

sua finalidade é a venda de unidades imobiliárias futuras, concluídas, 

conforme previamente acertado no contrato de promessa de compra e 

venda, a construção é simples meio para atingir-se o objetivo final da 

incorporação direta; o incorporador não presta serviço de ‘construção 

civil’ ao adquirente, mas para si próprio. Logo, não cabe a incidência de 

ISSQN na incorporação direta, já que o alvo desse imposto é atividade 

humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto, sendo, 

portanto, a prestação de serviço o seu fato gerador; tributa-se o 

serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada 

finalidade. Por conseguinte, se a impetrante construiu empreendimento 

para si, e não para terceiros, não há que se falar em prestação de 

serviços. O colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já externou o 

entendimento de que não há incidência do ISS na incorporação imobiliária 

direta, in verbis: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. CONSTRUÇÃO FEITA PELO 

INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO, POR SUA CONTA E RISCO. NÃO 

INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. “1. A 

incorporação imobiliária é um negócio jurídico que, nos termos previstos no 

parágrafo único do art. 28 da Lei 4.591/64, tem por finalidade promover e 

realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações 

compostas de unidades autônomas. “2. Consoante disciplina o art. 48 da 

Lei 4.591/64, a incorporação poderá adotar um dos seguintes regimes de 

construção: (a) por empreitada, a preço fixo, ou reajustável por índices 

previamente determinados (Lei 4.591/64, art. 55); (b) por administração ou 

'a preço de custo' (Lei 4.591/64, art. 58); ou (c) diretamente, por 

contratação direta entre os adquirentes e o construtor (Lei 4.591/64, art. 

41). “3. Nos dois primeiros regimes, a construção é contratada pelo 

incorporador ou pelo condomínio de adquirentes, mediante a celebração 

de um contrato de prestação de serviços, em que aqueles figuram como 

tomadores, sendo o construtor um típico prestador de serviços. Nessas 

hipóteses, em razão de o serviço prestado estar perfeitamente 

caracterizado nocontrato, o exercício da atividade enquadra- se no item 

32 da Lista de Serviços, configurando situação passível de incidência do 

ISSQN. “4. Na incorporação direta, por sua vez, o incorporador constrói 

em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a venda das 

unidades autônomas por 'preço global', compreensivo da cota de terreno e 

construção. Ele assume o risco da construção, obrigando-se a entregá-la 

pronta e averbada no Registro de Imóveis. Já o adquirente tem em vista a 

aquisição da propriedade de unidade imobiliária, devidamente 

individualizada, e, para isso, paga o preço acordado emparcelas. “5. Como 

a sua finalidade é a venda de unidades imobiliárias futuras, concluídas, 

conforme previamente acertado no contrato de promessa de compra e 

venda, a construção é simples meio para atingir-se o objetivo final da 

incorporação direta; o incorporador não presta serviço de 'construção 

civil' ao adquirente, mas para si próprio. “6. Logo, não cabe a incidência de 

ISSQN na incorporação direta, já que o alvo desse imposto é atividade 

humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto; tributa-se o 

serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada 

finalidade. As etapas intermediárias são realizadas em benefício do 

próprio prestador, para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, 

serem tidas como fatos geradores da exação. “7. Recurso especial não 

provido” (REsp nº 1.166.039/RN, Segunda Turma, Rel. MINISTRO CASTRO 

MEIRA, j. 01.06.2010). Assim, embora a finalidade da incorporação 

imobiliária direta seja a venda futura das unidades imobiliárias, tal fato não 

implica a existência de uma obrigação de fazer, pois a construção do 

imóvel, como ressaltado no supracitado precedente, é simples meio para 

se atingir o objetivo final da incorporação; ou seja, o incorporador não 

presta serviço de construção civil ao adquirente, mas para si próprio. Por 

fim, quanto à vinculação da expedição do “Habite-se” ao recolhimento do 

imposto devido, é de se entender que tal exigência municipal não deve 

subsistir, posto que o exame de tal pedido deve se limitar aos requisitos da 

regularidade formal da construção ou obra, e não a aspectos extrínsecos, 

tais como a existência de débitos tributários. A municipalidade, portanto, 

não pode condicionar a expedição de habite-se à quitação de tributos, 

haja vista que, para concessão da referida licença, a Administração 

Pública, ao exercer o seu poder de polícia, deve verificar objetivamente se 

foram atendidos os critérios formais da obra, em conformidade com a 

legislação de regência, sendo vedado condicionar a prática do referido ato 

administrativo ao pagamento de débitos fiscais. Nesta senda, HELY LOPES 

MEIRELLES afirma que “A polícia das construções efetiva-se pelo controle 

técnico funcional da edificação particular, tendo em vista as exigências de 

segurança, higiene e funcionalidade da obra segundo a sua destinação e 

o ordenamento urbanístico da cidade, expresso nas normas de 

zoneamento, uso e ocupação do solo urbano” (in Direito Municipal 

Brasileiro, 16ª ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 495). Dessarte, 

conclui-se que a expedição do documento em tela não se relaciona com a 

atividade arrecadatória municipal, tendo a respectiva Fazenda Pública 

meios próprios e adequados para satisfazer o seu crédito. Ex Positis, 

DEFIRO a liminar vindicada; por conseguinte, determino que a autoridade 

coatora deixe de exigir o recolhimento de ISS para a concessão do 

requerimento “Habite-se”, do imóvel descrito nos autos, bem como de 

demais requerimentos da impetrante, do mesmo modo, se abstenha de 

realizar procedimento de cobrança judicial ou extrajudicial de débitos 

relacionados ao referido imposto. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Município sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Serve a 

presente como ofício para cumprimento imediato pelas autoridades 

coatoras, podendo a impetrante encaminhá-lo por si mesmo com prova de 

protocolização nestes autos em até 72 horas. Se necessário, expeça-se o 

competente mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista na 

forma da lei. Intime-se. Às providências. Cumpra-se por oficial de justiça 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
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SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado pela 

ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE MATO GROSSO – ASMAT em 

face de suposto ato ilegal e coator praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO 

DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, consoante os 

termos explicitados na exordial. Em suma, a parte autora alega representar 

à nível estadual os supermercados localizados no território de Mato 

Grosso. Sustenta que a categoria que representa é de associados que 

exercem como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em 
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geral, e que para o exercício de tal atividade se utilizam de imóveis 

considerados com risco de incêndio, motivo pelo qual os 

associados/contribuintes são obrigados ao recolhimento da Taxa de 

combate ao incêndio – TACIN. Alega, no entanto, que a atividade de 

prevenção e combate a incêndio compõe atividade de segurança pública 

e, portanto, deve ser custeada por imposto e não por taxa nos termos da 

decisão do ARE 972352 MT alicerçado no Recurso Extraordinário RE 

643.247 SP, com repercussão geral. A impetrante, argumenta, que possui 

em trâmite, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o 

Mandado de Segurança n. 1012755-69.2019.8.11.0041, distribuído em 

28/03/2019, com o fito de afastar a cobrança da TACIN, com relação à 

outros associados/representados, motivo pelo qual requer a conexão do 

presente mandamus com os autos já em trâmite na supracitada vara. Pelas 

razões expostas requer, em sede de liminar, que a autoridade indigitada 

coatora realize a suspensão dos lançamentos da TACIN, para os 

associados listados, conforme anexo IV (id. 20426822) É a síntese. 

Fundamento e Decido. Pois bem. Perscrutando os autos, tenho que o feito 

deve ser remetido ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em 

decorrência de sua prevenção para analisar e julgar o processo. Para 

explicar, necessário realizar um escorço fático. Senão vejamos. Em 

28/03/20219, a parte autora ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE 

MATO GROSSO – ASMAT impetrou um Mandado de Segurança em face 

do pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO que tramita sobre o n. 

1012755-69.2019.8.11.0041 perante a Segunda Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Capital. No referido mandamus, a impetrante, ora 

parte autora, requereu a suspensão da cobrança da Taxa de Segurança 

Contra Incêndio, por se tratar de cobrança ilegal, aos 

associados/representados constantes na lista acostada ao id. 18984009. 

In casu, o que se evidencia é que a pretensão da parte autora, baseia-se 

em mesmo contexto fático que vem sendo discutido nos autos de MS n. 

1 0 1 2 7 5 5 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  C o n s i d e r a n d o  q u e  o s 

associados/representados na presente demanda são diferentes daqueles 

constantes no MS supramencionado, entendo necessária a reunião dos 

processos para análise e julgamento em conjunto, em razão da conexão. 

Ante a relação de prejudicialidade entre os feitos, mormente pela 

possibilidade de decisões contraditórias, com fundamento no art. 55, §3º, 

do CPC, DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta 

demanda, determinando a sua remessa ao Juízo da 2º Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. Intime-se a requerente. Às 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos:1019253-89.2016.8.11.0041. 

Impetrante: Petroluz Distribuidora Ltda. Impetrados: Gerente da Conta 

Corrente Fiscal e Superintendente Adjunto de Receita Pública da 

SEFAZ/MT. Vistos, Petroluz Distribuidora Ltda. impetrou mandado de 

segurança contra ato praticado pelo Gerente da Conta Corrente Fiscal e 

Superintendente Adjunto de Receita Pública da SEFAZ /MT sustentando, 

em apertada síntese, que: “(...) em 04.11.2016 a IMPETRANTE tentou emitir 

a sua necessária CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, oportunidade em 

que constatou que foram inseridos em sua conta corrente fiscal os 

supostos débitos relacionados aos TAD’s de nº. 10911248, 10911273, 

10912496 e 10952962 (...) que a Impetrante somente teve ciência da 

decisão da 1ª instância administrativa após os TADS 10911248, 

10911273, 10912496 e 10952962 terem sido lançados em sua CCF, 

oportunidade em que pesquisou a origem deles, e verificou que já tinha 

sido proferida a referida decisão, contudo, sem sua ciência. (...) O fato da 

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA não ter sido intimada da referida 

decisão de 1ª instância administrativa, lhe retirou a oportunidade de 

apresentar o RECURSO VOLUNTÁRIO, previsto no art. 1031, do 

RICMS/MT. Com isso, os aludidos débitos foram inseridos na CONTA 

CORRENTE FISCAL da Impetrante, sujeitando-a a inúmeras restrições, tais 

como, impedimento de expedição da sua CND e, por conseguinte, o 

impedimento de participar de processos licitatórios e leilões junto a 

PETROBRÁS (sua única fornecedora), receber valores dos entes da 

Administração Pública, obter financiamentos, perda do diferimento, 

recolhimento antecipado de imposto, apreensão de suas mercadorias nas 

barreiras de fiscalização, etc.” (emenda a petição inicial – ID. 4156731) Ao 

final, pede a ordem mandamental para que a Autoridade Coatora 

encaminhe a devida intimação da decisão administrativa de 1ª instância, da 

qual a Impetrante somente teve ciência após o lançamento dos sobreditos 

TADS, e assim tenha a oportunidade de exercer o seu constitucional 

direito ao contraditório e ampla defesa. Inicialmente a liminar relativa a 

suspensão da exigibilidade dos TAD’s ora combatidos foi indeferida (ID 

3686885); no entanto, após pedido de reconsideração e emenda da inicial 

(ID. 4156731) foi deferido o pedido liminar. (ID. 4164482). O Estado de 

Mato Grosso prestou informações quando sustenta que a Impetrante foi 

devidamente intimada da decisão administrativa, ora mencionada em 

18.10.2016, através de e-mail encaminhado a própria empresa, bem como 

ao seu contador. Requer a improcedência do pedido e imposição de multa 

por litigância de má-fé (ID 4452828). O Ministério Público apresentou 

parecer sustentando a desnecessidade de intervenção na lide (ID. 

4492855). É o relatório. Fundamento e decido. - Mérito: Sustenta a 

impetrante, em síntese, que em 04.11.2016 ao tentar emitir certidão 

negativa de débitos fiscais tomou ciência acerca da decisão administrativa 

de 1ª instância que determinou a inclusão em sua conta corrente fiscal 

dos TAD’s n. 10911248, 10911273, 10912496 e 10952962. Também alega 

que tal penalidade lhe foi imposta sem que houvesse o devido processo 

legal. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso explicitou em defesa que a 

Impetrante foi devidamente intimada da decisão que julgou o processo 

administrativo em 1ª instância no dia 18.10.2016, consoante demonstra o 

documento juntado no ID 4452831. Sobre o tema em debate, dispõe o art. 

39-B, da Lei Estadual 7.098/98: Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste 

artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário 

formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de 

Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de 

Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, 

para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou 

penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. 

(Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07) § 1º O 

instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o caput será 

integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da 

unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago 

será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal para fins 

de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da 

penalidade cabível ao lançamento de ofício. (...) § 4º A notificação da 

exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem 

como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele 

inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o 

inciso XVIII do caput do Art. 17. (Acrescentado pela Lei 9.226/09) 

(destacamos) Em que pese a alegação de ilegalidade de violação ao 

princípio constitucional do contraditório, especificamente no que tange à 

ausência de notificação da decisão administrativa de 1ª instancia, restou 

amplamente demonstrado pelo Estado de Mato Grosso que a Impetrante foi 

intimada previamente a apresentar o competente recurso na seara 

administrativa; contudo, deixou transcorrer o prazo. Logo, entendo que a 

inclusão das TAD’s na conta corrente fiscal da Impetrante, após decisão 

administrativa de 1ª instância, ocorreu nos limites da lei, posto que 

oportunizado ao contribuinte a apresentação do competente recurso antes 

da imposição da penalidade. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS 

LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – CONSTITUIÇÃO POR MEIO 

DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 

– PREVISÃO NO ART. 39-B, §4º C/C ART. 17, INC. XVIII DA LEI Nº. 

7.098/98 – ILEGALIDADE INEXISTENTE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
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QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O RITO 

ESCOLHIDO PELA CONTRIBUINTE – ENQUADRAMENTO NO REGIME 

CAUTELAR ADMINISTRATIVO REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO Nº. 

007/2008-SARP – LEGALIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Consoante previsão 

contida no art. 39-B, caput, da Lei Estadual nº. 7.098/98, a inserção de 

débito tributário de ICMS no sistema de Conta Corrente Fiscal, constituído 

por meio de documento de arrecadação, não padece de qualquer 

ilegalidade, sendo, ainda, dever da contribuinte realizar a obrigação 

acessória de proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim 

de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu 

pagamento, nos termos do que estabelece o art. 17, inc. XVIII c/c §4º do 

art. 39-B, do mesmo diploma legal. Não há qualquer ilegalidade na inclusão 

de contribuinte em débito com o Fisco, no regime diferenciado cautelar de 

tributação instituído pelo RICMS e pela Resolução nº. 

007/2008-SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime consiste apenas em 

uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes 

que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na Lei e no 

regulamento.(N.U 0039834-50.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destacamos) Por 

fim, no que diz respeito à litigância de má-fé, verifico que a Impetrante 

fundamentou o pedido inicial na falsa premissa de que não houve 

notificação com relação a decisão administrativa de 1ª instância, fato que 

a impediu de interpor o competente recurso. De acordo com o art. 80, do 

Código de Processo Civil, tem-se que: Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de 

modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; De seu turno a 

Lei n. 12.016/2009 preceitua que: Art. 25. Não cabem, no processo de 

mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da 

aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Diante da atitude 

temerária da Impetrante ao propor o presente Mandado de Segurança, 

visando obter novo prazo para apresentação de recurso administrativo 

sob o falso argumento de ausência de notificação da decisão, entendo 

perfeitamente aplicável a multa de litigância de má-fé pleiteada. - 

Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com 

fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, DENEGO A SEGURANÇA, bem como revogo a decisão 

liminar exarada no ID. 4164482. Processo isento de custas e honorários, 

ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 

do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a impetrante ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, a qual, dado o valor ínfimo atribuído à 

presente causa, arbitro ao equivalente ao valor de 01 (um) salário mínimo 

com espeque no art. 81, §2º, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo. P. I. C. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013818-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RUBIA ALCINO DE SOUZA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos:1013818-03.2017.8.11.0041. 

Impetrante: Mara Rubia Alcino de Souza EIRELI - ME Impetrados: Secretário 

Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT e Estado de Mato Grosso. 

Vistos, Mara Rubia Alcino de Souza EIRELI - ME impetrou mandado de 

segurança contra ato praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública 

da SEFAZ/MT sustentando, em apertada síntese, que adquiriu 

equipamentos para uso próprio em sua academia de condicionamento 

físico; no entanto, foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 

9.171,42 (nove mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove 

centavos). Sustenta que o fisco encaminhou a referida cobrança com 

fundamento na exigência de ICMS, entendendo que os materiais adquiridos 

tinham como finalidade a revenda. Ao final, pede a ordem mandamental 

que o débito seja cancelado, uma vez que não há incidência de ICMS no 

presente caso. Em 23.05.2017 foi deferido o pedido liminar, determinando 

a suspensão da exigibilidade do débito até decisão final (ID. 7300546). O 

Estado de Mato Grosso prestou informações requerendo a extinção do 

processo pelo reconhecimento jurídico do pedido, uma vez que restou 

demonstrada a destinação dos bens adquiridos para uso próprio, razão 

pela qual, não há incidência do ICMS. (ID. 8261560). É o relatório. Decido. 

Da análise dos autos, em especial diante das informações prestadas pelo 

Estado de Mato Grosso e documentos juntados no ID 8261561 e ID 

8261562, verifico que os débitos discutidos pela impetrante foram 

estornados no sistema de Conta Corrente Fiscal da Sefaz, após a 

constatação de que a cobrança ora impugnada era indevida. Desse modo, 

tendo em vista o reconhecimento jurídico do pedido, a extinção do 

processo é medida que se impõe. - Dispositivo: Posto isso, julgo 

procedente o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, 

inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e, como consequência, 

CONCEDO A SEGURANÇA, bem como ratifico a decisão ID. 7300546. 

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P. I. C. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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MARA RUBIA ALCINO DE SOUZA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos:1013818-03.2017.8.11.0041. 

Impetrante: Mara Rubia Alcino de Souza EIRELI - ME Impetrados: Secretário 

Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT e Estado de Mato Grosso. 

Vistos, Mara Rubia Alcino de Souza EIRELI - ME impetrou mandado de 

segurança contra ato praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública 

da SEFAZ/MT sustentando, em apertada síntese, que adquiriu 

equipamentos para uso próprio em sua academia de condicionamento 

físico; no entanto, foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 

9.171,42 (nove mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove 

centavos). Sustenta que o fisco encaminhou a referida cobrança com 

fundamento na exigência de ICMS, entendendo que os materiais adquiridos 

tinham como finalidade a revenda. Ao final, pede a ordem mandamental 

que o débito seja cancelado, uma vez que não há incidência de ICMS no 

presente caso. Em 23.05.2017 foi deferido o pedido liminar, determinando 

a suspensão da exigibilidade do débito até decisão final (ID. 7300546). O 

Estado de Mato Grosso prestou informações requerendo a extinção do 

processo pelo reconhecimento jurídico do pedido, uma vez que restou 

demonstrada a destinação dos bens adquiridos para uso próprio, razão 

pela qual, não há incidência do ICMS. (ID. 8261560). É o relatório. Decido. 

Da análise dos autos, em especial diante das informações prestadas pelo 

Estado de Mato Grosso e documentos juntados no ID 8261561 e ID 

8261562, verifico que os débitos discutidos pela impetrante foram 

estornados no sistema de Conta Corrente Fiscal da Sefaz, após a 

constatação de que a cobrança ora impugnada era indevida. Desse modo, 

tendo em vista o reconhecimento jurídico do pedido, a extinção do 

processo é medida que se impõe. - Dispositivo: Posto isso, julgo 

procedente o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, 

inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e, como consequência, 

CONCEDO A SEGURANÇA, bem como ratifico a decisão ID. 7300546. 

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 54 de 720



512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por TRANS SANCHES LOGÍSTICA LTDA-ME, em 

face do suposto ato coator praticado pelo GERENTE DE POSTOS FISCAIS 

EM MATO GROSSO e pelo SUPERVISOR DO POSTO FISCAL FLÁVIO 

GOMES, consoante os termos explicitados na exordial. É o que merecia 

relato. Fundamento e decido. A inicial não preenche os requisitos legais 

dos artigos 319 e ss do CPC, razão pela qual o presente feito deve ser 

extinto, sem resolução do mérito, pelos argumentos em que passo a 

expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso 

de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua 

função. É o que se denota do art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei 

n.º 12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). (...); LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público; Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...) Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico flagrante 

ilegitimidade do GERENTE DE POSTOS FISCAIS EM MATO GROSSO e do 

SUPERVISOR DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES, pois estes não podem 

figurar no polo passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade 

passiva desta via é da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do 

ente público. A impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, 

não qualificou a pessoa física investida como agente público que praticou 

o ato ilegal ou abusivo. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. 1. Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de 

segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que 

tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que 

dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando 

de mandado de segurança, requisito óbvio da petição inicial está na 

indicação da autoridade coatora. A ausência desta implica inépcia da 

petição inicial, não competindo ao Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta 

manifestada nos autos. 3. In casu, a impetrante não apontou a autoridade 

coatora, ensejando a inépcia da inicial e, por conseguinte, a extinção do 

processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 

282 do Código de Processo Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido 

prejudicado. 6. Apelo e Remessa Oficial, tida por interposta, providos. 

(TRF 1ª R.; AC 0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. 

Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Destarte, ante 

a flagrante ilegitimidade dos impetrados, o feito deve ser extinto. Dispõe o 

art. 10 da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração. (grifei e negritei) Peço vênia para 

transcreve o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – 

EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que a impetração do mandado de 

segurança deve ser dirigida contra aquela autoridade que detenha 

poderes e meios para efetuar o desfazimento do ato. Não é cabível 

oportunizar emenda da inicial, em mandado de segurança, para alteração 

do polo passivo por indicação errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014). Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ilegitimidade passiva dos impetrados. Ex Positis, com 

escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva dos impetrados e, por conseguinte; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, face a 

isenção desta ação mandamental. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Precluso este decisum, certifique-se e proceda-se com às baixas e 

anotações de praxe, arquivando-se o feito. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008668-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE OAB - MT0013821A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 1021394-47.2017 Vistos, Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por IRINEU 

PACHECO DE OLIVEIRA -ME contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado 

pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2019, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário da 

veículo marca/modelo VW/CROSS, ano/modelo 2010/2011, placas 

NUC-3349, renavam nº 234506890 que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Afirma que no dia 21/02/2019 teve 

seu veículo apreendido em uma BLITZ policial, visto que conduzia o veículo 

portando o documento CRLV do exercício de 2016. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora está 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requereu em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes e no mérito a confirmação da liminar. 

Liminar indeferida (id.18541411). Manifestação do Ministério Público 

(id.19862009). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 
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conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos 

distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma 

de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em 

cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação 

apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e 

determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de 

prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, 

reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito 

líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de 

autoridade pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do 

direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por 

parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o 

próprio mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente 

writ cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo do 

impetrante poder licenciar o seu veículo sem pagamento das multas. Com 

efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar nos 

seguintes termos: “Sobre o teor do direito a ser demonstrado, para 

deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” Analisando sumariamente os fatos e os 

fundamentos expostos, pude constatar que não há demonstração do 

requisitos que sopesam o periculum in mora, vislumbra-se da declaração 

realizado pelo impetrante que foi abordado em uma blitz policial no dia 

21/02/2019 portando a documentação veicular do ano/2016, ocasião que 

teve seu veículo apreendido pela autoridade competente, trafegando 

desde então irregularmente pelo período de 03 (três) anos, em desacordo 

com a Legislação de Trânsito Brasileiro, deixando de preencher um dos 

requisitos para concessão da presente ação mandamental; a possibilidade 

de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante. No mais, 

constato que à impetrante possui várias infrações de trânsito, algumas 

das quais, em razão de suas características, permitem supor que o 

condutor foi pessoalmente notificado acerca da infração já no momento 

em que flagrado pela autoridade policial enquanto conduzia o veículo em 

situação irregular.” Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da ADI n° 2.998, reconheceu a constitucionalidade das normas 

do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que condicionam o licenciamento do 

veículo à previa quitação de todas as multas e débitos tributários. Por 

unanimidade, os i. ministros também afastaram possibilidade de 

estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran): Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação 

quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o 

Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por 

maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade 

dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de 

Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 

161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de 

estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. 

Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do 

CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, 

vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e 

Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro 

Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019 No presente caso, após análise detida 

dos autos se constata que o impetrante não logrou minimamente 

demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram 

imputadas, e, nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos 

administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência 

da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento. Ou seja, 

os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação pela impetrante do não 

recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando 

de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante. Com 

efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída 

e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e 

certo a prima facie. Assim, diante da ausência de prova inequívoca e 

pré-constituída, não há como acolher o pleito inicial; nesse sentido: 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE 

LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – 

DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. 

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal 

ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para 

denegar a segurança vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). Destarte, ausentes 

os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o 

writ of mandamus, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Dispositivo. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM. 

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual do Estado de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 

105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021092-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO EMILIO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por IVO EMÍLIO DA SILVA contra ato do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN, qualificados nos autos, objetivando a concessão de 

liminar “para que a autoridade coatora expeça o Certificado de Registro do 

Licenciamento do Veículo CRLV (Licenciamento de 2019) FORD 

ECOSPORT XLT 1.6 FLEX, placa NJU-0165, Chassi 9BFZE55P2B8602761, 

ano/modelo 2010/2011, RENAVAM: 00212334867, independentemente do 

pagamento das multas”. No mérito pugna pela confirmação da liminar. 

Liminar deferida (id.21971647). No id.22299010 o DETRAN apresentou as 

informações. Manifestação do Ministério Público (id.23019254). Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Da incompetência da 

Justiça Estadual. A parte impetrada arguiu a preliminar de incompetência 

da Justiça Estadual, uma vez que existem autuações realizadas pelo DNIT 

e outro Estado. De fato, no que tange à verificação da nulidade das 

penalidades aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) e outras unidades da Federação, falece de 

competência à Justiça de Mato Grosso, nesse sentido: REMESSA 

NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES 

APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR 

AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - 

SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de 

Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação 

ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame 

Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). 

Grifei. No entanto, dou prosseguimento à análise do feito, uma vez que 

também existem multas aplicadas em nossa unidade da federação. Da 

ilegitimidade passiva. O impetrado arguiu ainda a preliminar de ilegitimidade 

passiva, no entanto, reconheço a legitimidade deste responder na 

condição de autoridade coatora, já que é o responsável pelo ato 

administrativo ora impugnado. Ora, discutindo-se acerca da legalidade da 

vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento de multa faz-se 
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legítimo o órgão executivo de trânsito, responsável pela expedição do 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, competência a ele 

imputada mediante delegação do órgão federal competente, consoante o 

art. 22, III, do CTB, figurar no polo passivo da ação. Da inviabilidade da via 

eleita. Defende o Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser 

extinto, sem resolução de mérito, uma vez que as alegações de nulidade 

merecem dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de 

Segurança. Como é sabido, a ação mandamental é cabível para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la. É certo que, nos casos em que não 

houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como 

quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao 

direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a 

dilação probatória. Portanto, rejeito, a arguida preliminar. Da ausência de 

prova pré-constituída. Acrescenta, ainda, o impetrado, que não restou 

configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação 

mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova 

pré-constituída. No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente mandado 

de segurança, sustentando que não conseguiu efetuar o licenciamento do 

seu veículo, em razão de infração de trânsito do qual não foi devidamente 

notificado. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo juntou 

documentos do DETRAN referente às multas em litigio. Nesse contexto, a 

preliminar da ausência da prova pré-constituída, diz respeito ao próprio 

mérito da ação mandamental, e como tal será examinada. Do mérito. 

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 

conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos 

distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma 

de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em 

cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação 

apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e 

determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de 

prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, 

reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito 

líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de 

autoridade pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a 

concessão da segurança para autorizar o licenciamento do veículo 

descrito na inicial, sem a exigência prévia do pagamento das multas a ele 

imposta. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, estabelece que a infração 

de trânsito é a inobservância de qualquer preceito nele previsto, sendo 

que condutor infrator será penalizado por uma das sanções previstas 

que, dependendo do grau de gravidade da conduta, poderá ser: 

advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira 

nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência 

obrigatória em curso de reciclagem. Vale a transcrição: “Art. 161. Constitui 

infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da 

legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o 

infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em 

cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. 

As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão 

suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias 

resoluções. (...) Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, 

deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: I - 

Advertência por escrito; II - Multa; III - suspensão do direito de dirigir; IV - 

(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) V - Cassação da 

Carteira Nacional de Habilitação; VI - Cassação da Permissão para Dirigir; 

VII - Frequência obrigatória em curso de reciclagem. ” Quanto ao 

procedimento administrativo para imposição de multa, o Código de Trânsito 

prevê a necessidade da perfectibilização de duas notificações ao infrator, 

uma para comunicar a autuação da infração, e outra para impor a multa, 

conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 282, todos do CTB. Como se 

vê, o CTB é claro, ao estabelecer que o procedimento a ser adotado pelas 

autoridades de trânsito na efetivação das autuações deve observância a 

dupla notificação. A propósito, esse entendimento encontra-se 

consubstanciado na Súmula 312 da Corte da Cidadania: “No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. ” 

(Destaquei) Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou 

entendimento no sentido que, nos casos de autuação em flagrante, o auto 

de infração de trânsito produz o efeito de notificação do cometimento da 

infração, desde que contenha a assinatura do condutor (notificação 

presencial). Não havendo flagrante ou existindo recusa do condutor em 

assinar o documento, é imperioso o envio da notificação da autuação, via 

postal, no prazo legal. Quanto ao condicionamento do licenciamento ao 

prévio pagamento das multas aplicadas, transcrevo o que dispõe o Código 

de Trânsito Brasileiro: “Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de 

Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII - 

comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas; Art. 128. Não será expedido 

novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e 

de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Art. 

131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo 

licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. ”. 

(Destaquei) A teor do que estabelece a legislação, a regra é que inexiste 

ilegalidade quanto ao condicionamento do licenciamento do veículo ao 

prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito. Todavia, 

essa regra comporta exceção, nomeadamente no caso previsto no inciso 

II do art. 282 do CTB, qual seja, ausência de notificação do infrator no 

prazo máximo de trinta dias. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa de 

trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar também, que 

a penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu proprietário, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 

Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de responsabilidade do 

proprietário do veículo, será atribuída ao condutor identificado no ato da 

infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas infrações de sua 

responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 do CTB. 

Ressalto ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

ADI n° 2.998, reconheceu a constitucionalidade das normas do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) que condicionam o licenciamento do veículo à 

previa quitação de todas as multas e débitos tributários. Por unanimidade, 

os i. ministros também afastaram possibilidade de estabelecimento de 

sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): Decisão: O 

Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio 

(Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou 

improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, 

VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por 

unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, 

parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento 

de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, 

declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” 

constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 

Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 

Plenário, 10.04.2019 No presente caso, após análise detida dos autos se 

constata que o impetrante não logrou minimamente demonstrar que 

padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, 

nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos 

gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação 

dessas multas para fins do almejado licenciamento. Ou seja, os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

Ademais, analisando o extrato juntado no id.22299013, é possível verificar 

a ocorrência da dupla notificação das autuações, descaracterizando a 

alegada ausência de notificação, segundo o entendimento do e. TJMT: “A 

juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de 
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postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto 

às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem”. (N.U 

1024129-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

Dessarte, faz-se necessário a comprovação pela impetrante do não 

recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando 

de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante. Com 

efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída 

e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e 

certo prima facie. Assim, diante da ausência de prova inequívoca e 

pré-constituída, não há como acolher o pleito inicial; nesse sentido: 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE 

LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – 

DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. 

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal 

ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para 

denegar a segurança vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). Destarte, ausentes 

os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o 

writ of mandamus, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Dispositivo. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM; 

por conseguinte, REVOGO a liminar deferida (id.21971647). Sem custas 

conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do 

Estado de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). 

Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024657-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PILLA PEKIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS 

converta o beneficio do auxilio doença em beneficio do auxilio doença 

acidentário a requerente SANDRA REGINA PILLA PEKIN, devendo este ser 

mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos 

do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o 

julgamento final do presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 

537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao mister do Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se 

com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056925-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CUNHA PRAZERES OAB - BA22118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000079-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA LEITE DA ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a 

impetrante para manifestar se tem interesse no feito, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 

485, § 1º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023564-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação, nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012877-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1012877-87.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência 
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proposta por ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Deu à 

causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte mil novecentos e setenta e um reais 

e trinta e dois centavos). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012877-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1012877-87.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência 

proposta por ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Deu à 

causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte mil novecentos e setenta e um reais 

e trinta e dois centavos). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012877-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1012877-87.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência 

proposta por ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Deu à 

causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte mil novecentos e setenta e um reais 

e trinta e dois centavos). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024657-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PILLA PEKIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1024657-19.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por SANDRA REGINA PILLA PEKIN, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinada a conversão do beneficio auxilio doença para auxilio 

doença por acidente de trabalho. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 
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da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026415-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1026415-33.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Deu à causa o valor de R$ 12.947,00 (doze mil novecentos e quarenta e 

sete reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027673-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DE ANDRADE JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1027673-78.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por ANTONIO DOMINGOS DE ANDRADE JUNIOR em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja 

concedido à Requerente a concessão do benefício de auxílio-acidente à 

parte Autora, contados a partir da cessão do benefício de auxílio-doença. 

Deu à causa o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo 

entendimento, asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 
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aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002365-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL IZIDORO DA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1002365-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por MACIEL IZIDORO DA FONSECA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado o 

restabelecimento do seu benefício de auxílio-doença acidentário ou a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez. Deu à causa o valor de R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No 

que tange as ações previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 
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análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008984-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 6)  PROCESSO Nº 

1008984-49.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Indefiro o Pedido pela parte 

Autora (ID nº 30246762). Determino que seja recolhida as custas de uma 

vez, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016011-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE CUIABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1016011-83.2020.8.11.0041 

Vistos e etc. Citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a 

ação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos alegados pela requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017686-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P.P DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1017686-81.2020.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Administrativo cumulada com pedido de liminar proposta por P.P. DE 

SOUZA EIRELI ME em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ e 

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, ambos devidamente qualificados 

nos autos da ação em epígrafe, objetivando liminarmente que seja 

determinado às requeridas que efetuem a imediata liberação do veículo 

Marca/Modelo FIAT/UNO VIVACE 1.0 Placa: FVG0718, Renavam: 

01020910078, cor: Branca, Fabricação/Modelo 2014/2015, sem 

necessidade de vinculação das taxas, até decisão definitiva. Deu à causa 

o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Os autos me vieram cls. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001989-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMARA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1001989-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por SELMARA BARBOSA DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja condenado o 

Requerido ao pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, 

devidamente atualizadas. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem seguindo o mesmo entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Melhor elucidando, imperioso 

transcrever as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE 

FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA 

– NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 
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independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – 

Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS 

AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e 

X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na 

Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043608-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAQUIM BOSGES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1043608-95.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por ELAQUIM BORGES DE PAULA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado ao 

Requerido que conceda o benefício previdenciário almejado pelo 

Requerente. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo 

entendimento, asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 
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da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025901-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MESSIAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1025901-51.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por IVAN MESSIAS DE ALMEIDA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença c/c 

com conversão em aposentadoria por invalidez. Deu à causa o valor de 

R$ 937,00 ( novecentos e trinta e sete reais). Juntou documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem firmando entendimento, asseverando que compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL 

CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 

– OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em 

incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito 

Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012512-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON LEMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1012512-28.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por EVANDERSON LEMES DE ALMEIDA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja concedido ao 

Requerente o benefício de auxílio-acidente. Deu à causa o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem seguindo o mesmo entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Melhor elucidando, imperioso 

transcrever as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE 

FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA 

– NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 
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resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – 

Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS 

AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e 

X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na 

Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029202-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PINTO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1029202-06.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por CELSO PINTO DE ARRUDA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, onde 

objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado o 

restabelecimento do seu benefício de auxílio-doença por acidente de 

trabalho e, posteriormente, a sua conversão ao benefício de 

aposentadoria por invalidez. Deu à causa o valor de R$ 52.800,00 

(cinquenta e dois mil e oitocentos reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No 

que tange as ações previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 
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(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037829-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1037829-96.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por JOSE FRANCISCO SILVA ROCHA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado ao 

Requerido que proceda ao desbloqueio dos valores do benefício 

concedido da data 25.08.2016 até 19.05.2017. Deu à causa o valor de R$ 

17.000,00 (dezessete mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No 

que tange as ações previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012526-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEDRO DE GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1012526-63.2018.8.11.0003 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por LUIS PEDRO DE GOES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a 

procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que 

conceda ao Requerente o benefício de aposentadoria por invalidez. Deu à 

causa o valor de R$ 25.710,04 (vinte e cinco mil setecentos e dez reais e 

quatro centavos). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 
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A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem seguindo o mesmo entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Melhor elucidando, imperioso 

transcrever as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE 

FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA 

– NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – 

Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS 

AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e 

X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na 

Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024300-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILDEVAM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1024300-73.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por JOSÉ GILDEVAM DA SILVA, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Deu à causa o valor de R$11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta e 

quatro reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 
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mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044029-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MATEUS DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1044029-51.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por GONÇALO MATEUS DE MORAES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado ao 

Requerido que conceda ao Requerente o benefício de auxílio-acidente. 

Deu à causa o valor de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e 

seis reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem seguindo o mesmo entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Melhor elucidando, imperioso 

transcrever as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE 

FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA 

– NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – 

Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS 

AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e 

X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na 

Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039085-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1039085-06.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido 

de tutela provisória de urgência proposta por OI S.A. – Em Recuperação 

Judicial em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário referente ao Aviso de Cobrança 

Fazendário nº 617217/332/68/2011. Ao ID nº. 27421001, informou que o 

débito está inscrito em dívida ativa – CDA 20192763367. Os autos me 

vieram cls. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Nesta Comarca foi 

instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 
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referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo 

Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática dos 

dispositivos citados, conclui-se que, se a ação tem por garantir débito 

fiscal, já constituído em dívida ativa, que pode ser objeto de futura 

execução fiscal a ser ajuizada pela Fazenda Pública, compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processá-la e julgá-la, em 

observância às normas processuais supracitadas e à nítida relação de 

dependência e acessoriedade entre as ações. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes 

do art. 64, § 3º, do CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, 

notadamente quanto às devidas baixas. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044651-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GANACEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1044651-33.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por ALESSANDRA GANACEVES DE 

OLIVEIRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

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

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. No que 

tange as ações previdenciárias o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem firmando entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Senão vejamos: E M E N T A 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038214-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1038214-73.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por JOÃO THEODORO, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de que seja 

determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Deu à causa o valor de R$ 23.136,00 (vinte e três mil e cento e trinta e 

seis reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
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POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1001025-61.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela de urgência movida por DOUGLAS GONCALVES DE 

ALMEIDA, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando que o requerido implante o benefício previdenciário de auxílio 

acidente. Deu à causa o valor de R$ 19.270,00 (dezenove mil duzentos e 

setenta reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029825-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALENCAR ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 6) PROCESSO Nº: 

1029825-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Tendo em vista a decisão de (ID: 

26449745) e diante á certidão do transito em julgado de (ID: 26449747), 

remetam-se estes autos ao arquivo com todas as baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017334-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Mato Grosso - SEMA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1015361-36.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SIDNEY MUNHOZ 
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JUNIOR contra ato tido por ilegal de lavra do ASSESSOR CHEFE I DA SEMA 

– SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, ambos devidamente 

qualificados, onde objetiva a concessão da medida antecipatória para que 

seja determinada a imediata liberação dos bens móveis apreendidos, 

descritos na exordial. Em síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca 

foi instaurada a Vara Especializada do Meio Ambiente, a qual compete 

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente”. Com efeito, da leitura da 

competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara Especializada do Meio Ambiente possui 

competência absoluta para o julgamento da presente ação. Acerca do 

tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar a presente demanda. 

Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos 

termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais providências de 

estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e posterior remessa ao 

Cartório Distribuidor, caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se 

operacionalizar os autos mediante acesso da ferramenta do PJe. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1022895-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18404-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1022895-65.2019.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de abril de 2020 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026578-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1026578-13.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por ELIAN FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja concedido ao 

Requerente o benefício de auxílio-acidente, correspondente a 50% do 

salário benefício, contados da data do requerimento. Deu à causa o valor 

de R$ 9.144,60 (nove mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta 

centavos). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem seguindo o mesmo entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Melhor elucidando, imperioso 

transcrever as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE 

FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA 

– NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – 

Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS 

AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 
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ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e 

X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na 

Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001793-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAUDEMIR NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1001793-84.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por NAUDEMIR NOGUEIRA DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o estabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Deu à causa o valor de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e 

novecentos reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010699-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI OAB - MT21559/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010699-63.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por DEMILSON DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a 

procedência dos pedidos para que seja determinada a conversão do seu 

benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Deu à causa 

o valor de R$ 15.055,00 (quinze mil e cinquenta e cinco reais). Em síntese, 

é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter 

sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que 

preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. 

Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu 

recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 

28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo 

entendimento, asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 
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fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010384-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1010384-35.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por ANDERSON JOSE PEREIRA DE 

OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Deu à causa o valor de R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e 

seis reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024330-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010699-63.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por EDEVALDO DE ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, onde 

objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinada a 
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conversão do seu benefício de auxílio-doença para aposentadoria por 

invalidez. Deu à causa o valor de R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil 

deuzentos e vinte reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Ressalta-se que, embora a parte 

Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in 

verbis: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao 

Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a 

tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, 

declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será 

digitalizado”. No que tange as ações previdenciárias, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037267-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MESSIAS SINHORINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1037267-19.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, cumpra o determinado na decisão de ID nº 

23790564, sob pena de extinção. Findo o prazo, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011128-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JAKSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1011128-30.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por WILLIAN JAKSON DE OLIVEIRA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Deu à causa o valor de R$ 15.264,00 (quinze mil duzentos e sessenta e 

quatro reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 
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Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040132-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1040132-49.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. No que 

tange as ações previdenciárias o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem firmando entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Senão vejamos: E M E N T A 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010137-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1010137-59.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por RICARDO DA 

SILVA SANTANA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento 

retroativo do benefício previdenciário. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 
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60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043246-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1043246-93.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por JEAN CARLOS DE SOUZA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a que seja determinado ao requerido que restabeleça o 

benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, bem como a 

conversão em aposentadoria por invalidez. Deu à causa o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038624-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE REGINA SCHONS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1038624-68.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela de urgência movida por DANIELE REGINA SCHONS 

RIBEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando que o requerido implante o benefício previdenciário de auxílio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 77 de 720



acidente. Deu à causa o valor de R$ 22.560,00 (vinte e dois mil quinhentos 

e sessenta reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO INAMAN MARTINS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1002743-93.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por FLAVIO INAMAM MARTINS DE LIMA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Deu à causa o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. No que 

tange as ações previdenciárias o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem firmando entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Senão vejamos: E M E N T A 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014485-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI ESMAEL CARVALHO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT6943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1014485-86.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por MARIONEI ESMAEL 

CARVALHO CARDOSO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinada a imediata implantação do 

benefício de auxílio-acidente, até decisão de mérito. Deu à causa o valor 

de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais). Juntou documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem firmando entendimento, asseverando que compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL 

CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 

– OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em 

incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito 

Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1046113-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN AUXILIADORA BRASIL ANDRADE DE ARAUJO (AUTOR(A))

LUIS HENRIQUE DE ARAUJO (AUTOR(A))

LUCAS ANDRADE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1046113-25.2019.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028100-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ARILSON DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1028100-75.2019.8.11.0041 (PJE 

03) SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer com 

pedido de Tutela de Urgência, proposta por WELLINGTON ARILSON DE 

MELO, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que seja 

determinado ao requerido que proceda com a imediata nomeação e posse 

da Requerente no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico 

Social, Perfil Profissional – Arquiteto. Aduz inicialmente que participou de 

concurso público no ano de 2009 promovido pelo Estado de Mato Grosso, 

regido pelo Edital n. 005/2009, concorrendo para o cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Econômico Social, Perfil Profissional – Assistente Social, 

tendo sido classifica na 96ª colocação. Pontua que existe vários cargos 

vagos, bem como que fora realizada diversas contratações precárias, 

razão pela qual requer sua imediata convocação para tomar posse no 

cargo ao qual se classificou. Instruiu a inicial com os documentos 

acostados eletronicamente. Devidamente citado, o Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID nº 26511760), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 27498878), onde a parte Autora rechaçou todos os 

pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao 

final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Econômico Social, Perfil Profissional – Arquiteto, 

referente ao Edital nº 005/2009/SAD. No caso vertente, partindo de uma 

minuciosa análise do escorço fático e da malha documental acostada, 

verifico que o pleito da parte Requerente não merece guarida. Isso porque, 

pelo que se infere dos autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a 

Requerente, qual seja Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, 

Perfil Profissional – Arquiteto, foram convocados 66 candidatos e que a 

demandante foi classificada no cadastro de reserva na 96ª posição, 

portanto, fora do limite de vagas oferecidas (ID nº 21251538 e seguintes). 
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Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II da Constituição 

Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal acima 

transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego público 

será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos seus 

atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, porém esta deve ser 

motivada pelo poder público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou 

seja, o gestor público, após convocação de um número “X” de candidatos 

acima do número de vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo 

a nomeação o concursando aprovado e classificado dentro do chamado 

cadastro de reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos 

novos ou vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e 

foi aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033103-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1033103-45.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por JOSÉ PEDRO NETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando à condenação do requerido para que converta em pecúnia e 

indenize imediatamente o autor no importe equivalentes a 08 (oito) meses 

de licença prêmio não usufruídas. Aduz, em síntese, que é servidor 

público estadual aposentado vinculado à Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, tendo sido aposentado pelo Ato Governamental nº 

13834/2009, de 11/12/2009. Relata consta do Parecer 

050/SGFP/SEGES/2016 lançado em processo administrativo nº 

2169278/2014, que enquanto na atividade deixou de usufruir 8 (oito) 

meses de licença prêmio, referente aos quinquênios de 29/08/1980 a 

28/08/1985 (60 dias), de 29/08/1985 a 28/08/1990 (90 dias), e de 

29/08/1990 a 28/08/1995 (90 dias). Instruiu a inicial com documentos 

eletronicamente acostados. Devidamente citado, o requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou sua contestação, alegando preliminarmente a 

prescrição e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, ID nº. 

20037216. Impugnação à contestação ao ID nº. 20383625, na qual a 

autora rechaça as alegações da defesa e ratifica os termos da inicial. Sem 

parecer Ministerial. Os autos me vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento. Decido. Primeiramente destaco que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questão prejudicial de mérito, passo à análise. DA 

PRESCRIÇÃO Alega o requerido que a prescrição quinquenal, uma vez 

que os períodos de licença prêmio que o requerente objetiva converter em 

pecúnia são de 1980 a 1990. In casu, percebe-se que a requerente é 

servidor público aposentado. Cumpre destacar ainda que no ano de 2014, 

o requerido, através do processo administrativo nº 2169278/2014 emitiu 

documento asseverando o direito do servidor às licenças não gozadas. 

Desta feita, não correu o prazo prescricional alegado pelo requerido, isso 

porque, conforme assevera o art. 4° do Decreto n° 20.910/32, “Não corre 

a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no 

pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou 

funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Desta feita, verifica-se 

que o art. 4º da legislação supracitada visa resguardar os servidores ou 

interessados do atraso ocorrido no reconhecimento e análise de eventuais 

direitos por parte da Administração Pública. A propósito, em caso análogo 

o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como termo a quo para 

contagem de prazo prescricional o reconhecimento do direito pelo Ente 

Público, e não a data da reforma, inativação ou da percepção de pensão 

por morte, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

POLICIAIS MILITARES REFORMADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRENCIA: PRAZO 

QUINQUENAL COMEÇOU A FLUIR DO ADVENTO DOS DECRETOS (1986) 

QUE RECONHECERAM O DIREITO, E NÃO DA REFORMA OU INATIVAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 36.273/SP, Rel. Ministro 

ADHEMAR MACIEL, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/1994, DJ 

31/10/1994, p. 29529)”. Portanto, ante as razões acima aduzidas, tenho 

por bem rejeitar a prejudicial de mérito aventada. MÉRITO Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança na qual o requerente objetiva a condenação do 

requerido para que converta em pecúnia 08 (oito) meses de licença prêmio 

não usufruídas. Extrai-se dos autos que o requerente é servidor público 

estadual aposentado vinculado à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública, tendo sido aposentado pelo Ato Governamental nº 13834/2009, de 

11/12/2009. Informa ainda, que durante o período que desenvolveu suas 

atividades até a inatividade não usufruiu de férias, bem como de licenças 
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prêmio. Em análise da documentação carreada, em especial, o documento 

ID nº. 15697467, verifica-se que o requerido atestou que o servidor 

público fora transferido para a inatividade sem gozar 08 (oito) meses de 

licença prêmio, referente aos quinquênios de 29/08/1980 a 28/08/1985 (60 

dias), de 29/08/1985 a 28/08/1990 (90 dias), e de 29/08/1990 a 28/08/1995 

(90 dias). Pois bem. A respeito do tema, é pacifico o entendimento de ser 

aplicável a conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não 

usufruídas por servidor em virtude da superveniência de aposentadoria ou 

morte. Assevera-se que o dever de indenizar por parte da Administração 

Pública decorre a fim de não ensejar o enriquecimento sem causa, caso 

contrário, consubstanciaria em percepção indevida de vantagens, e por 

consequência, ato ilícito. Portanto, assevero que o servidor público que 

não gozou e não teve contado em dobro para fins de aposentadoria os 

períodos de férias e licença prêmio, ou em razão do óbito não tenha 

percebido, têm direito de receber indenização pertinente a esse período, 

por ser uma obrigação da Administração Pública a concessão ao servidor 

ainda em atividade tais benefícios, contudo, omitindo-se, tem o dever de 

indenizá-lo. Nesse sentido, vejamos como caminha a jurisprudência do E. 

TJMT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO 

GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM 

VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – OBRIGAÇÃO 

LÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a 

conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da 

aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento 

rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.Prescrição 

não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a 

qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, 

passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da 

aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do 

ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio 

e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, 

independentemente de requerimento administrativo, sob pena de 

configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Sendo a 

conversão de licença-prêmio em pecúnia uma obrigação líquida, os juros 

de mora incidem desde a data da aposentadoria do servidor.A redução do 

valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, é medida 

que se impõe. (Apelação / Remessa Necessária 123268/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017)”. “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

LICENÇA- PRÊMIO DEFERIDA E NÃO USUFRUÍDA - PRESCRIÇÃO - 

INOCORRÊNCIA - CONTAGEM - DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA 

APOSENTADORIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO - 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO - 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO EM ESPÉCIE - 

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - HONORÁRIOS FIXADOS NOS 

TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O prazo prescricional para a propositura de ação, visando a conversão da 

licença-prêmio não usufruída em espécie, inicia-se da data da 

aposentadoria. Reconhecido pela Administração Pública o direito ao gozo 

da licença-prêmio pelo servidor e tendo este sido colocado em inatividade, 

não se deve impedir a conversão em espécie dos períodos não 

usufruídos. (TJMT – RAC n. 14958/2006, DES. EVANDRO STÁBILE, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/05/2006, Data da 

publicação no DJE 06/06/2006) (destaquei). No caso dos autos, 

considerando o ato de aposentadoria do requerente, os valores em 

espécie a título de licença prêmio são devidos, nos termos e períodos 

descritos no documento de ID nº. 15697467, tendo em vista que a 

Administração Pública deixou de conceder os benefícios ao servidor em 

tempo hábil. Outrossim, cumpre destacar que o pagamento dos valores a 

título de licença prêmio, não gozadas por necessidade do serviço não está 

sujeito a incidência do imposto de renda, posto que, não há acréscimo 

patrimonial e, sim, compensação do dano sofrido, bem como recomposição 

do status quo do direito adquirido, além de seu caráter indenizatório. A 

propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: SÚMULA N. 136 - O pagamento de licença-prêmio 

não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de 

renda. Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os 

juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida 

pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária 

incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a 

preliminar de prescrição e, no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia de 

08 (oito) meses de licenças prêmios não usufruídos, apurados em fase de 

liquidação de sentença nos termos dos documentos ID nº. 15697467, e, 

via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I do CPC Ressalto que os juros de mora e correção 

monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 

870947/SE (Tema 810). Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

CPC/2015. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020901-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO GABRIEL ARAUJO DE ALCANTARA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1020901-02.2019.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ITALO GABRIEL ARAUJ DE ALCATARA com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

(DETRAN) DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento dos veículos de MARCA/MODELO VW/GOL 

ROCK IN RIO, ANO 2011 / MOD 2012, PLACA OAP-1835, COR BRANCA, 

CHASSI 9BWAA05U3CP077914, CÓDIGO RENAVAM 00354437984, de 

sua propriedade (ID: 20138264), sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma que está 

sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora 

estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferida ao ID n°. 20330915. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou informações. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. PRELIMINARES. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera 

a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido 

inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de 

determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Trânsito. Pois bem, 
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embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 1. INCOMPETÊCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL Afirma a 

autoridade coatora que existem multas sobre o veículo da impetrante que 

foram aplicadas por Entidades e órgãos federais, em razão do 

cometimento de infrações de trânsito em rodovias federais, e por assim 

ser, cabe a Justiça Federal decretar a vinculação ou eventual nulidade em 

processo administrativo correspondente. Entretanto, verifica-se que em 

momento algum a impetrante pleiteia a nulidade das infrações de trânsito 

eventualmente cometidas e, sim, objetiva que seja determinado o 

licenciamento do seu veículo sem o pagamento de multas, bem como a 

suspensão das infrações administrativas. Desta forma, afasto a referida 

preliminar. MÉRITO Não é demais salientar que o mandado de segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que os fatos 

alegados sejam comprovados na inicial e de plano, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória, posto que 

incompatível com o rito estreito do mandamus. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Cuida a espécie de Mandado de Segurança 

impetrado com o escopo de obter-se a concessão da segurança para o 

fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que lhe sejam exigido o 

recolhimento de multas de trânsito. Como pude verificar, os autos revelam 

que sobre o veículo em tela foram lançadas multas sem a observância do 

devido processo legal, o que fere o art. 5º, LV, da CF/88. Com efeito, não 

pode o Órgão Estadual de Trânsito condicionar o licenciamento do veículo 

da impetrante à quitação das multas, isto porque a autarquia dispõe de 

mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes. 

Compulsando os autos, vejo que não há nos autos demonstração de que 

houve a notificação regular da impetrante para exercer o direito de 

defesa, necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas, denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação a infratora a que alude 

os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do 

STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Oportuno colacionar o 

julgamento do e. TJMT em caso semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTAS – INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO 

DO INFRATOR – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - 

DECLARAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas. 2. O 

Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de dupla notificação do 

infrator para tornar válido e eficaz o iter procedimental administrativo de 

aplicação das multas de trânsito. Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente 

a comprovação nos autos das duas notificações do infrator pelo órgão de 

trânsito competente, as multas devem ser consideradas insubsistentes.” 

(REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA 

CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – COMARCA CAPITAL – RELATORA 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, se 

não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere o princípio 

constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. TJMT é 

bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. No que tange ao pedido de suspensão das infrações 

de trânsito, entendo que, não se mostra cabível tendo em vista que tal 

efeito não pode perdurar Ad aeternum, assim, haveria a necessidade de 

requerimento expresso de insubsistência das multas, contudo, tal pleito 

não fora requerido. Portanto, considerando que o Juiz está adstrito ao 

julgamento da lide nos limites em que fora proposto, em razão do princípio 

da congruência, impõe-se a concessão da segurança em parte. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, 

portanto, a confirmação da medida liminar, pois presente o direito líquido e 

certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes 

autos, CONCEDO A SEGURANÇA EM PARTE apenas para determinar a 

autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo MARCA/MODELO VW/GOL ROCK IN RIO, ANO 2011 / MOD 2012, 

PLACA OAP-1835, COR BRANCA, CHASSI 9BWAA05U3CP077914, 
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CÓDIGO RENAVAM 00354437984, de sua propriedade (ID: 20138264), 

sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000546-91.2019.8.11.0001
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ROSANGELA ALVES DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c RESTITUIÇÃO 

DE INDÉBITO Nº 1000546-91.2019.8.11.0001 DISTRIB.: 06/03/2019 

11:25:03 - RESDISTRIB.: 13/03/2019 13:35:14 REQUERENTE: ROSÂNGELA 

ALVES DA SILVA ARAUJO CPF Nº 925.028.061-00 REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$33.446,43- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE ... Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COM 

PEDIDO LIMINAR, proposta eletronicamente – PJe por ROSANGELA ALVES 

DA SILVA ARAUJO - CPF Nº 925.028.061-00, em desfavor do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, ambos qualificados na inicial, em que na data de 26/06/2019 

este Juízo proferiu DECISÃO, recebendo a emenda da inicial, bem como 

concedendo, inaudita altera pars, a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

de natureza antecipatória, determinando a suspensão do protesto 

decorrente da Inscrição em Dívida Ativa sob n° 1209897, bem como a 

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos desta ação (ID 

21152891). Em 27/07/2019 foi expedido Mandado de Citação (ID 

22058446), tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado o não cumprimento da 

seguinte maneira: “1. O presente mandado não indica o cumprimento por 

Oficial de Justiça; 2. Não se observou a imposição dos Art. 247 e 249 do 

Código de Processo Civil; 3. Portanto, restaria se exaurir pela frustração a 

realização do ato pelo “correio” como assim dispõe a lei”, sic, (ID 

22933776). Em 14/04/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o decurso 

do prazo do Município Exequente sem qualquer manifestação (ID 

31227534), vindo aos autos à conclusão na mesma data, conforme 

movimento processual lançado automaticamente pelo Sistema PJe TJMT – 

ID 34826863. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Primeiramente, CERTIFIQUE o Sr. Gestor se a CITAÇÃO do Município 

Requerido se deu ou não por MEIO ELETRÔNICO (PJe), conforme 

determina o Art. 246, inc. V e § 2º do CPC. Em sendo certificado o 

descumprimento do disposto no Art. 246 CPC, DETERMINO ao Sr. Gestor 

que CUMPRA INTEGRALMENTE a decisão de ID 21152891, proferida em 

26/06/2019, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente destes autos ao Município 

Requerido, através do Sr. Procurador Geral, Dr. Marcus Antônio de Souza 

Brito, para apresentar CONTESTAÇÃO no PRAZO DE TRINTA DIAS, nos 

termos dos Arts. 335 c/c 183, ambos do CPC. Havendo juntada de novos 

documentos com a contestação, DÊ-SE VISTA (PJe) à Parte Requerente 

para impugnação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, nos termos do Art. 350 do 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). Decorridos os prazos acima assinalados, com 

ou sem contestação do Município Requerido, ou, com ou sem a 

impugnação da Parte Requerente, CERTIFIQUE sobre cumprimento das 

determinações acima e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de 

secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por 

meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O 

disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de 

usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada. Art. 335. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: (...) Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) 

dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1032597-35.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/07/2019 

17:54:55 EMBARGANTE: CRISTIANE LUZIA DA SILVA CAMPOS CPF Nº 

667.980.941-04 EMBARGADO: MUNICÍPIO CUIABÁ CNPJ Nº 

03.533.064/0001-46 VALOR DA CAUSA: R$4.525,36- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente em 

23/07/2019 por CRISTIANE LUZIA DA SILVA CAMPOS – CPF Nº 

667.980.941- 04, em sua defesa face à EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0503127-55.2015.8.11.0041, que lhe promove o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e 

o valor atribuído à causa foi R$4.525,36- (ID 22015122). Em 12/08/2019, 

em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, o MM° Juiz de Direito Convocado 

Dr. Alexandre Elias Filho proferiu DECISÃO, recebendo os presentes 

Embargos, bem como deferindo o pedido de tutela de urgência de caráter 

antecipatório “para desbloquear o valor de R$ 4.525,36 (quatro mil, 

quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), por se tratar de 

valor penhorado em poupança da executada, conforme fez prova o 

extrato da conta bancária – ID 22015138”, sic, (ID 22502784). Em 

11/10/2019 o Município Exequente peticionou nos autos, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO aos Embargos, requerendo “provar o alegado por todos os 

meios de prova admitidos em direito, pugnando-se pela oportuna juntada 

da prova documental que segue anexa, além da prova testemunhal e 

pericial, se necessárias, a serem especificadas em momento oportuno”, 

sic, (ID 24913110), juntando os documentos de ID’s 24913115, 24913118 e 

24913119. Em 14/04/2020 a Secretaria deste Juízo certificou que “os 

Embargos à Execução foram opostos tempestivamente, bem como a 

impugnação aos Embargos à Execução”, sic, (ID 31230899), vindo aos 

autos à conclusão na mesma data, conforme movimento processual 

lançado automaticamente pelo Sistema PJe TJMT. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

observo que as Partes protestaram pela apresentação de outras provas 

(ID’s 22018122 e 24913110), assim sendo, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, a fim de evitar o cerceamento de defesa e 

em cumprimento ao Art. 357 do CPC (organização do processo), AD 

CAUTELAM, INTIMEM (PJe) as Partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, indicando sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, no PRAZO COMUM de TRINTA DIAS, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a manifestação das Partes, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme o 
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caso (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a Parte Embargante (ATO 

ORDINATÓRIO), através de seu Advogado Constituído, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME (PJe) o Município 

Embargado (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal 

Subscritor da impugnação de ID 24913110, nos termos dos Arts. 269, § 

3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

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

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1° do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, 

em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. FIM

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010105-15.2020.8.11.0041

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

RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA - ME OAB - 26.898.247/0001-60 

(REPRESENTANTE)

GIANCARLO SANTOS OAB - MT10799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais 

e trinta e oito centavos), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017714-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1017714-49.2020.8.11.0041 PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) AUTOR(A): 

Banco Safra S-A REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Declaratória de Prescrição de Dívida Ativa Não Tributária 

Com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Banco Safra S/A em 

desfavor do Estado de Mato Grosso. 2. É de ressaltar que nas ações de 

conhecimento, processada pelo rito comum é possível a antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, na forma 

preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, remeto a apreciação da 

antecipação de tutela para momento posterior a manifestação da parte 

contrária. 4. Intime-se a parte requerida para, se manifestar sobre o 

pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017792-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1017792-43.2020.8.11.0041 PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) AUTOR: 

Banco Safra S-A REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Anulatória Com Pedido Parcial de Tutela ajuizada por 

Banco Safra S/A Varela em desfavor do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Pois bem, constato que o valor atribuído à causa, não corresponde ao 

valor do débito exigível, uma vez que o montante do débito da CDA objeto 

da lide é de R$47.086,81 (quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e 

oitenta e um centavos). Nesse sentido: Agravo de Instrumento - Ação 

Anulatória de Débito Fiscal - Impugnação ao Valor da Causa - Insurgência 

contra a r. decisão que acolheu a impugnação do Município e determinou a 

retificação do valor da causa e a complementação de custas e demais 

despesas processuais. O valor da causa deve corresponder ao montante 

do crédito tributário impugnado – Decisão reformada - Recurso provido. 

(TJ-SP - AI: 21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, 

Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2016). 3. Assim sendo, intime-se 

a parte autora para promover a emenda no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme o art. 321, do NCPC, no sentido de informar corretamente o valor 

da causa bem como se for o caso complementar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do parágrafo 

único do citado artigo. 4. Após, à conclusão. 5. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019655-68.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCO FLAVIO DA CUNHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PRESIDENTE DO DETRAM MT (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015GAB, impulsiono o feito 

para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar as 

contestações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020596-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - MT13440-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015GAB, impulsiono o feito 

para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

petição do Estado de MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007636-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (REU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015GAB, impulsiono o feito 

para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018257-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018257-52.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 22:41:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAIZA MEDEIROS CPF Nº 265.865.681-53 - 

CONTRIBUINTE 339707. CDA's Nºs 2016 / 1329213; 2017 / 1473826; 2018 

/ 1684620 e 2019 / 1856405. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.24.028.0054.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.953,50- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da 

Parte Executada acima, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's em epígrafe, e o valor atribuído à causa foi de 

R$4.953,50. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Analisando detidamente os autos, constata-se que os números das CDA's 

indicados na petição inicial não conferem com as CDA's anexadas 

contrariando o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, o 

que impede o regular prosseguimento desta ação. II. DÊ-SE VISTA (PJe) 

destes autos eletrônicos imediatamente ao Município Exequente, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a exordial, para que promova a 

necessária EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de TRINTA DIAS, para 

que indique corretamente na exordial o número das CDA's executadas, se 

necessário, apresente cópias das CDA's corretas, corrigindo o valor da 

causa para que corresponda ao valor da soma das CDA's executadas, 

sob pena de lhe ser aplicado o disposto no Parágrafo único,do Art. 321, 

do CPC. III. Apresentada a EMENDA no prazo acima, com alteração do 

número das CDA's executadas e do valor da causa, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e proceda o Sr. Gestor à devida 

correção no Sistema PJe e Distribuição (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos e, após, voltem À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, decorrido prazo SEM 

cumprimento da determinação acima pelo Município Exequente, 

CERTIFIQUE sobre a tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO). V. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA, sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no 

Sistema Pje.. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1024702-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que enviei, via Malote digital, o ofício n. 131/2018 ao 

Departamento dos Depósitos judiciais do TJMT, para tranferir e vincular 

valor aos autos principais EF 500333-61.2016, em cumprimento à 

determinação judicial. Cuiabá-MT., 27/8/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1046548-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA COMUNICACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041524-22.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMPAIO & DUARTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041524-22.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2010 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

28/11/2019 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: SAMPAIO & 

DUARTE LTDA CNPJ Nº 04.498.738/0001-81 - CONTRIBUINTE 317410. 

CDA Nº 2008/216851 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 74240 - TLFHEP. VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.114,02- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 

20/12/2010, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

SAMPAIO & DUARTE LTDA - CNPJ Nº 04.498.738/0001-81 , tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/216851 referente 

ao não pagamento de TLFHEP que recaiu sobre a Inscrição Municipal 

74240, e o valor atribuído à causa foi R$1.114,02- (ID 26601086 – p.2 e 

26601087 – p. 1-2). Em 16/07/2019 o MM° Juiz de Direito Auxiliar da CGJ 

Dr. José Arimatéa Neves Costa, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 

42/2019, dispensou a intimação para apresentar contrarrazões vez que 

sequer houve citação do Executado, determinou a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado (ID 26603594 – p. 2). Em 28/11/2019 

foi certificado pela Secretaria (CGJ) do Juízo que: “Certifico que o 

Processo nº 0041524-22.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos da Portaria 

Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019, e distribuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ." sic, ID 26601084. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 

1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os 

autos, observo que a decisão proferida em 16/07/2019 (ID 26603594 – p. 

2), não foi integralmente cumprida pela Secretaria deste Juízo (CGJ), 

dessa forma, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário na íntegra e imediatamente a 

referida decisão, REMETENDO estes autos eletrônicos ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com as singelas homenagens deste Juízo Titular, 

DANDO-SE BAIXA imediata deste feito nos Relatórios e Sistema PJe deste 

Juízo de Primeiro Grau. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através da Sra. Procuradora Fiscal que subscreveu o 

Recurso de Apelação de ID’s 26603592 – p.2-6; 26603593 e 26603594 

–p.1), nos termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único, do CPC. PUBLIQUE 

(PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito MF - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os 

acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 241. Transitada em 

julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, 

incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado 

do julgamento. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

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

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041936-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NANCY LENZA LANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041936-50.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

27/11/2019 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: NANCY 

LENZA LANA CPF Nº 191.309.296-87 - CONTRIBUINTE 181672. CDA Nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 86 de 720



2008/213360. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 65115 - TLFHEP. VALOR DA 

CAUSA: R$ 751,57- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 

21/12/2010, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

NANCY LENZA LANA - CPF Nº 191.309.296-87 , tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA N2008/213360 referente ao não 

pagamento de TLFHEP que recaiu sobre a Inscrição Municipal 65115, e o 

valor atribuído à causa foi R$751,57- (ID 26575473 – p.2 ; 26575475 – p. 

1-2). Em 29/08/2019 o MM° Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. José 

Arimatéa Neves Costa, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 42/2019, 

determinou a intimação da parte Executada, ora recorrida para 

apresentação de contrarrazões, após a intimação e decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação da Apelada, fossem os autos remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado (ID 26575483 – p. 1). Em 27/11/2019 

foi certificado pela Secretaria (CGJ) do Juízo que: “Certifico que o 

Processo nº 0041936-50.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos da Portaria 

Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019, e distribuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ." sic, ID 26575474. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 

1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os 

autos, observo que a decisão proferida em 29/08/2019 (ID 26575483 – p. 

1), não foi integralmente cumprida pela Secretaria (CGJ) deste Juízo, 

dessa forma, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário na íntegra e imediatamente a 

referida decisão, REMETENDO estes autos eletrônicos ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com as singelas homenagens deste Juízo Titular, 

DANDO-SE BAIXA imediata deste feito nos Relatórios e Sistema PJe deste 

Juízo de Primeiro Grau. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através da Sra. Procuradora Fiscal que subscreveu o 

Recurso de Apelação de ID’s 26575479; 26575480 e 26575481), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único, do CPC. PUBLIQUE (PJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito MF - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os 

acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 241. Transitada em 

julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, 

incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado 

do julgamento. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

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

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017791-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE AZEVEDO MAURY OAB - RJ162802 (ADVOGADO(A))

TATIANA CRESPO GOMES GONCALVES OAB - RJ148766 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade de Cuiabá 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1017791-58.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/04/2020 16:14:08 IMPETRANTE: VIA 

SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ N° 

08.896.728/0001-55 IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

DA PREFEITURA DA CIDADE DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$100.000,00- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, distribuída 

eletronicamente – Pje – em 23/04/2020, por VIA SHOPPING 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ N° 

08.896.728/0001-55, contra ato tido como coator do Sr. SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE FAZENDA DA PREFEITURA DA CIDADE DE CUIABÁ, 

qualificado na exordial, atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00- (ID 

31475931). Aduz a Parte Impetrante, em suma, “que as medidas adotadas 

para conter a COVID-19 impostas pelas Autoridades governamentais, a 

despeito de necessárias, na prática paralisaram as suas atividades, 

notoriamente porque os shopping centers da cidade – e do Estado – foram 

todos fechados”, sic, (ID 31475931 – p. 3). Ao final, pretende a Parte 

Impetrante, em síntese, a concessão de liminar inaudita altera pars, para 

determinar “que a Autoridade Impetrada se abstenha de cobrar o IPTU 

relacionado ao imóvel onde localizado o Pantanal Shopping, sito à Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, 3300 - Jardim Aclimação, Cuiabá – MT, 

proporcionalmente ao período em que vigorar a ordem de fechamento dos 

shoppings”, sic, e, ALTERNATIVAMENTE, “que a Autoridade Impetrada se 

abstenha de aplicar penalidades pecuniárias e administrativas (recusas à 

renovação de Certidão de Regularidade Fiscal, inscrição do nome da 

Impetrante em cadastros de devedores etc.) ou encaminhamento para 

inscrição em dívida ativa, em razão da ausência de pagamento de débitos 

tributários de IPTU relacionados aos fatos geradores ocorridos durante o 

período em que vigorarem ordens de fechamento dos shoppings centers, 

assegurando à Impetrante, durante esse período, a possibilidade de incluir 

débitos em programas de parcelamento existentes perante o Município, 

inclusive se eventualmente instituído após o ajuizamento, tudo sem a 

incidência de multas moratórias; e suspendendo a exigibilidade de 

eventuais valores passíveis de imposição pela Autoridade Impetrada a 

título de sanções fiscais pecuniárias, na forma do art. 151, inciso IV, do 

Código Tributário Nacional pelo prazo acima” A petição inicial veio instruída 

com cópia dos seguintes documentos de ID’s 31475936, 31477303, 

31477304, 31477305, 31477307, 31477311, 31477313 e 31477315. Eis o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese a distribuição 

por sorteio ter remetido os autos a este Juízo, evidencia-se que esta Ação 

de Mandado de Segurança é da competência exclusiva de uma das Varas 

Esp. da Fazenda Pública, visto que os impostos discutidos nestes autos 

não estão inscritos em Dívida Ativa do Município de Cuiabá. Com efeito, 

conforme a RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, esta Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital possui a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

constata-se o advento da ausência de um dos pressupostos processuais, 

face à incompetência deste Juízo para processar o presente processo 

eletrônico, nos termos dos Arts. 42, 44 e 62 do CPC c/c RESOLUÇÃO N.º 

023/2013/TP do E. Tribunal e Justiça de Mato Grosso acima, que 

estabelece a COMPETÊNCIA ABSOLUTA (em razão da matéria) para 

processar e julgar os feitos executivos da Fazenda Municipal, e somente 

as ações ordinárias a eles correlatas, que tenham por objeto créditos 

tributários INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, o que não ocorre no caso 

presente. Dessa forma, esta AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA 

deverá tramitar em uma das competentes Varas Esp. da Fazenda Pública, 

pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda 

Pública Municipal é absolutamente incompetente para processar e julgar 

ação que tenha por objeto CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INSCRITO EM 

DÍVIDA ATIVA, conforme dispõe a RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP. ISTO 

POSTO, considerando que os pedidos desta AÇÃO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA não dizem respeito a créditos tributários já inscritos em 

Dívida Ativa, este Juízo não possui competência para prosseguir com esta 

lide, por se tratar de competência absoluta, razão pela qual DECLARO DE 

OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os 

pedidos iniciais, e DECLINO ao Juízo de uma das Varas Esp. da Fazenda 

Pública desta Comarca. Considerando que foi incluído o assunto 

complementar Código 12612 em todas as competências ativas no sistema 

PJe, DETERMINO ao Sr. Gestor que inclua o registro do assunto 12612 - 

COVID-19, no Sistema PJe TJMT, em relação a estes autos eletrônicos, em 

cumprimento à Portaria 57/2020-CNJ, CERTIFICANDO neste PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). Após, REDITRIBUA-SE, imediatamente, esta Ação de 

Mandado de Segurança (ATO ORDINATÓRIO), DANDO-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO) e remeta este feito À 

CONCLUSÃO com urgência (ATO ORDINATÓRIO), ao DD. Juízo 

competente, para providencias que entender necessárias, com as nossas 

singelas homenagens. INTIME (PJe) a Parte Requerente, através de seu 

Advogado Constituído, nos termos dos Arts. 269 e 270, § único, do CPC. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL – CTN: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - 

o pagamento; ... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da 

extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da 

irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 

149. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

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

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

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

publicidade e a eficiência. Art. 42. As causas cíveis serão processadas e 

decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o 

direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 44. Obedecidos os 

limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é 

determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação 

especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, 

pelas constituições dos Estados. Art. 62. A competência determinada em 

razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção 

das partes. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. 

A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. FIM
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CONTRIBUINTE 339707. CDA's Nºs 2016 / 1305312; 2017 / 1533873 e 

2019 / 1882222. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.24.028.0340.001 . VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.155,75- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 
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pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018242-83.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018242-83.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 20:16:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ANTONIO OLIVEIRA ALVES CPF Nº 

344.804.631-00 - CONTRIBUINTE 309637. CDA's Nºs 2016 / 1264069; 

2017 / 1544688; 2018 / 1619508 e 2019 / 1784453. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.34.017.0055.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 6.225,67- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 
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crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1371583; 2017 / 1466494; 2018 / 1624081 e 2019 / 1854060. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.24.075.0450.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.235,10- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 
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(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018259-22.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 22:47:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MAIZA MEDEIROS CPF Nº 265.865.681-53 - 

CONTRIBUINTE 339707. CDA's Nºs 2016 / 1279201 e 2019 / 1851784. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.24.028.0280.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.366,19- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 
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parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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1285476; 2017 / 1579873; 2018 / 1684267 e 2019 / 1851012. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.24.075.0460.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 6.235,10- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 
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carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 
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à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018240-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 20:00:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NICOLA NAGIB SADDI CPF Nº 001.908.101-49 - 

CONTRIBUINTE 324128. CDA's Nºs 2016 / 1300967; 2017 / 1536353; 2018 

/ 1617876 e 2019 / 1791894. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.017.0508.013 . VALOR DA CAUSA: R$ 6.226,57- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 
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pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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/ 1594113 e 2019 / 1881230. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.23.035.0075.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.319,66- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 104 de 720



do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 105 de 720



à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018249-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018249-75.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 21:17:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO CPF Nº 

002.161.941-72 - CONTRIBUINTE 100871. CDA's Nºs 2016 / 1337860; 

2017 / 1560618 e 2018 / 1711752. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.017.0272.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,24- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 
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pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018252-30.2020.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018252-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 21:55:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON JOSE GONCALVES CPF Nº 

453.092.561-72 - CONTRIBUINTE 308396. CDA's Nºs 2016 / 1338543; 
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2017 / 1498917; 2018 / 1671796 e 2019 / 1800751. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.24.038.0057.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 9.812,70- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 
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do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 
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à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018241-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 20:07:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO MARCIO DE SOUZA CPF Nº 568.919.541-34 

- CONTRIBUINTE 265302. CDA's Nºs 2016 / 1356063; 2017 / 1534497; 

2018 / 1618663 e 2019 / 1881442. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.24.025.0361.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.144,93- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 
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pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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2017 / 1578963; 2018 / 1618938 e 2019 / 1854015. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.24.028.0150.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.799,18- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 
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do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 
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à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002931-21.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

23/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: NILTON 

JOSE DE PINHO CPF Nº 141.201.191-49 - CONTRIBUINTE 363854. CDA Nº 

395/2006. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 88744. VALOR DA CAUSA: 

R$1.163,22- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 05/01/2010, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de NILTON JOSE DE PINHO – CPF Nº 

141.201.191-49 , tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 395/2006, referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO 

AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 88744, 

e o valor atribuído à causa foi R$1.163,22-(ID 28302068 – p. 1-2). A 

petição inicial veio acompanhada da CDA supracitada (ID 28302068 – p.3). 

Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente 

os autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo 

que a causa de pedir é decorrente de MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada 

por infração ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura 

compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabe-se que a 

RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes, com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução 

acima os executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não 

tributária advinda da infringência a dispositivos legais constantes do 

Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: 

“RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do 

Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes 

ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal DEVERIA estar tramitando perante o 

competente Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca 

da Capital desde sua instalação em 2016, pois este Juízo da Vara de 

Execução Fiscal – Gabinete 01 da Fazenda Pública Municipal – É 

ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para processar e julgar execuções 

fiscais que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. 

Assim, por tais fundamento e por se tratar de competência absoluta, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara 

Especializada do Meio Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002931-21.2010.8.11.0041, cujo objeto é 

referente à MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE 

POSTURAS. Consequentemente, em razão da incompatibilidade de 

Sistemas do PJe e do Apolo, que é o único implantado na Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Capital, DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III do Art. 61 da RESOLUÇÃO 

nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No caso de declínio de 

competência, observar-se-ão as seguintes regras: (...) III – o processo 

eletrônico objeto de declínio de competência de uma Unidade Jurisdicional 

ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para outra Unidade 

Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema PJe, será 

realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar os autos e 

proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa do processo 

eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME (PJe) o 

Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme determinam os Arts. 

241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, datada 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 241. 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. O juiz determinará de 

ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em 

contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão 

feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos 

demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001284-64.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ELIDIO MERIGHI FILHO CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 45729 CDA's Nºs 1999/35545; 2000/94053; 2001/20889; 

2002/86308 e 2003/167052. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.11.038.0229.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$1.735,42- DECISÃO 

200 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 27/12/2004, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ELIDIO MERIGHI FILHO – CPF 

Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nº 1999/35545; 2000/94053; 2001/20889; 2002/86308 

e 2003/167052, referentes ao não pagamento de IPTU’s que incidiram 

sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.6.11.038.0229.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$1.735,42- (ID 28222305). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28222305 – p. 3/5 e 

28222357). Em 10/02/2005 foi determinada a citação da Parte Executada 

(ID 28222358), não havendo informações sobre cumprimento. Em 

30/05/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do crédito executado, sem informar 

a qual CDA se referia, bem como determinando o PROSSEGUIMENTO da 

execução em relação às demais CDA’s (ID 28222360). Em 31/10/2007 o 

Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão 

retro, requerendo provimento para afastar a prescrição (ID’s 28222362, 

28222363 e 28222364). Em 25/05/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEIXANDO DE RECEBER a Apelação, 

diante de sua impropriedade para atacar decisão que extinguiu 

parcialmente a execução (ID 28222366). Em 11/11/2011 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU a intimação do 

Município Exequente para emendar a inicial, considerando a insuficiência 

do endereço e do CPF da Parte Executada, informações necessárias para 

o regular e eficiente trâmite da execução (ID 28222367). Em 17/05/2013 o 

Município Exequente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, requerendo 

acolhimento para sanar a omissão referente à indicação das CDA’s 

declaradas prescritas (ID 28222368). Em 13/06/2013 a Secretaria do Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública certificou que os Embargos 

Declaratórios foram opostos dentro do prazo legal (ID 28222369). Em 

01/12/2014 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública 

DETERMINOU que voltassem os autos à conclusão após encerramento da 

Correição, instaurada conforme Portaria n° 001/2014 (ID 28222370). Em 

09/11/2018 a MMª Juíza de Direito Convocada Dra. Anglizey Solivan de 

Oliveira, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, DETERMINOU a intimação 

do Município Exequente para informar se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, considerando a sua paralisação desde o ano de 

2013 (ID 28222371). Em 04/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “Redistribuído em 04/02/2015 às 10:16 Horas da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal Com o Número:”, sic. Em 16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

certificou que: “Certifico que o Processo nº 0012433-57.2005.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos da Portaria Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto 

de 2019, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da 

Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO 

FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 27447144). A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se 

que os Embargos de Declaração são espécie sui generis de ‘recurso’, que 

têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, 

dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, 

portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, 

sim, integrativo ou aclaratório. Acerca dos Embargos de Declaração, 

assim dispõe o Art. 1.022 do CPC, verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso presente, insurgiu-se a 

Parte Embargante contra suposta omissão na decisão de ID 28222366, 

argumentando, em resumo, que a referida decisão não indicou 

“expressamente quais as Certidões de Dívida Ativa anexadas à peça de 

ingresso foram declaradas prescritas”, sic, (ID 28222368). Entretanto, da 

análise dos autos, constata-se que a decisão embargada apreciou as 

questões que se apresentavam, tendo afirmado de forma clara que: “deixo 

de receber o Recurso de Apelação de fls. diante da sua impropriedade 

para atacar decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal”, sic, (ID 

28222366). Ademais, caso a intenção do Município Embargante seja 

aclarar a decisão interlocutória de ID 28222360, a qual extinguiu 

parcialmente o feito, observa-se operada a PRECLUSÃO de se rediscutir a 

referida decisão, em razão da interposição do Recurso de Apelação em 

31/10/2007 (ID’s 28222362, 28222363 e 28222364), bem como, 

obviamente, do decurso do prazo legal. Dessa forma, no caso presente, 

evidencia-se a INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO alegada, revelando-se que se 

trata apenas mera insurgência da Parte Embargante em face de decisão 

que lhe foi desfavorável, sendo certo que a providência requestada em 

sede de Embargos de Declaração extrapola o âmbito de abrangência do 

presente recurso, devendo ser discutida em sede recursal própria para 

esta finalidade.. Assim, com fundamento nos Arts. 1.022 e 1.026 do 

CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 28222368, 

mantendo incólume a decisão embargada de ID 28222366. CERTIFIQUE 

sobre a interposição tempestiva (Art. 1003, § 5º c/c Arts. 1.023 e 1.026 do 

CPC) e voluntária de recurso (Art. 997 CPC). Após, estando preclusa a 

decisão embargada de ID 28222366, conforme Arts. 223 e 995 CPC, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e preclusão (ATO ORDINATIVO) e 

voltem imediatamente os autos À CONCLUSÃO para sentença. INTIME 

(PJe) o Município Embargante, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único do CPC. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 
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dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o 

direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de 

declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o 

realizou por justa causa. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da 

decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por 

decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco 

de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a 

probabilidade de provimento do recurso. Art. 997. Cada parte interporá o 

recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências 

legais. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data 

em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a 

Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ... § 

5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os 

recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ... Art. 1.023. Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo. Art. 1.026. Os embargos de declaração não 

possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de 

recurso. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028153-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES GONCALVES GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENCIO FRUTUOSO RIBEIRO (EXECUTADO)

CICLO RIBEIRO BICICLETAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028153-88.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/09/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CICLO RIBEIRO BICICLETAS LTDA - ME, LUIZ 

GUSTAVO DE SOUZA LIMA, CLEMENCIO FRUTUOSO RIBEIRO CNPJ Nº 

04.167.885/0001-79. CDA Nº 2010/6999. VALOR DA CAUSA: R$ 

205.720,25- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se 

que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 

19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 
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causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009665-95.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E BAR MORRO DE SANTO ANTONIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009665-95.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/05/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RESTAURANTE E BAR MORRO DE SANTO 

ANTONIO LTDA CNPJ Nº 03.063.547/0001-24 - CONTRIBUINTE 309668. 

CDA Nº 1999/312. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 34313. VALOR DA CAUSA: 

R$ 637,31- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 06/05/2004, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RESTAURANTE E BAR MORRO DE 

SANTO ANTONIO LTDA – CNPJ Nº 03.063.547/0001-24 , tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 1999/312, referente ao 

não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE 

POSTURAS da Inscrição Municipal n° 87736, e o valor atribuído à causa foi 

R$637,31-(ID 28074064 – p. 2). A petição inicial veio acompanhada da 

CDA supracitada (ID 28075738 – p.2). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada por infração 

ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabe-se que a RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 
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Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal DEVERIA SER REDISTRIBUÍDA EM 

2016 para o competente Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente 

desta Comarca da Capital, pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal – 

Gabinete 01 da Fazenda Pública Municipal – É ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. Assim, por tais 

fundamento e por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0009665-95.2004.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 

único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

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

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

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

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002812-60.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOUZEID ADNAN FARES & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002812-60.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BOUZEID ADNAN FARES & CIA LTDA CNPJ Nº 

03.979.824/0001-43 - CONTRIBUINTE 268013. CDA Nº 183 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 71188. VALOR DA CAUSA: R$ 1.061,52- DECISÃO 941 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 05/01/2010, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de BOUZEID ADNAN FARES & CIA LTDA– CNPJ Nº 

03.979.824/0001-43, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 183, referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO 

AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 71188, 

e o valor atribuído à causa foi R$1.061,52-(ID 28050612 – p. 1-2). A 

petição inicial veio acompanhada da CDA supracitada (ID 28050612 – p.3). 

Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente 

os autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo 

que a causa de pedir é decorrente de MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada 

por infração ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura 

compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabe-se que a 

RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes, com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução 

acima os executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não 

tributária advinda da infringência a dispositivos legais constantes do 

Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: 

“RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do 

Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes 

ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal DEVERIA SER REDISTRIBUÍDA EM 

2016, para o competente Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente 

desta Comarca da Capital, pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal – 

Gabinete 01 da Fazenda Pública Municipal – É ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. Assim, por tais 

fundamento e por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0002812.60.2010.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 

único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 120 de 720



responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

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

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041263-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZA COSTA CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041263-57.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 12:36:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HELOÍZA COSTA CAMPOS CPF Nº 832.133.411-34 

- CONTRIBUINTE 311758 CDA Nº 2008/223435. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

73034 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$751,57- SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 16/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de HELOÍZA COSTA CAMPOS – CPF Nº 

832.133.411-34, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/223435, referente ao não pagamento de TLFHEP que incidiu 

sobre a Inscrição Municipal nº 73034, e o valor atribuído à causa foi 

R$751,57- (ID 28078739, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA acima mencionada (ID 28078739, p. 3). Em 30/09/2011 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N (ID 28082327). Consta do 

Sistema Apolo, que em 08/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública procedeu ao ARQUIVAMENTO dos autos nos 

termos do Provimento 13/2013 - CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos fins 

que se tratam os presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa 

é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 

(um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante do 

constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os autos 

ao arquivo provisório, até novas determinações. ”, sic. Em 18/10/2013 os 

autos foram enviados ao SETOR DE ARQUIVO, segundo Sistema Apolo. 

Em 26/03/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 26/03/2015 às 10:06 Horas da Quinta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal Com o Número: 2159-58.2010.811.0041 Gabinete: 

Gabinete II da Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Em sede 

de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 13/11/2018 o MMº Juiz de Direito 

Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento nº 12/2018-CM) 

proferiu DESPACHO determinando o cumprimento da determinação de 

citação (ID 28082328, p. 3), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

01/02/2019, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Ausente”, conforme AR dos Correios nº 999110 (ID 

28082329). Consta nos autos, ID 28082330, Extrato do Contribuinte nº 

735194240 – datado em 16/08/2019. Em 17/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0041263-57.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28078740). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005 

constata-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 

30/09/2011, a qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida 

em 16/12/2010, até a data presente data (18/04/2020), transcorreram mais 

de NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no 

recebimento do seu crédito. Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda 

Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 
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NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0041263-57.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor HELOÍZA COSTA 

CAMPOS – CPF Nº 832.133.411-34, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2008/223435, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº 999110 (ID 28082329). DEIXO de determinar 

a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$751,57-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 
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dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037937-89.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2010 18:46:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO JOSÉ DE MATOS CPF Nº 888.437.268-20 - 

CONTRIBUINTE 42212 CDA Nº 2007/73202. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.029.0116.028 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.442,82- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 03/12/2010 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO JOSÉ DE MATOS 

– CPF Nº 888.437.268-20, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2007/73202, referente ao não pagamento de IPTU que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.5.43.029.0116.028, e o valor 

atribuído à causa foi R$1.442,82- (ID 28225558, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28225558, p. 3). Em 
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07/02/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28226956). Em 13/12/2011 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DESPACHO determinando o cumprimento da determinação 

de citação (ID 28226958, p. 1). Em 02/08/2013 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão determinando o 

ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento nº 13/2013-CGJ, nos 

seguintes termos: “No manuseio dos autos verifico que a presente 

Execução Fiscal possui valor que não ultrapassa 15 Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor do que dispõe o 

art. 1º do Provimento n°. 13/2013 – CGJ, determino o seu arquivamento, 

com baixa apenas no relatório estatístico.”, sic (ID 28226958, p. 2). Consta 

do Sistema Apolo que em 15/10/2013 os autos foram enviados para o 

SETOR DE ARQUIVO. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...)”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 13/12/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento 12/2018-CM) proferiu DESPACHO determinando vistas dos 

autos ao Município Exequente (ID 28226959). Consta nos autos, ID 

28226960, o Extrato do Contribuinte nº 42212 – datado em 24/07/2019, 

sem informações quanto à sua juntada. Em 22/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0037937-89.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28225559). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 07/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 03/12/2010, 

até a presente data (19/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037937-89.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO JOSÉ DE 

MATOS – CPF Nº 888.437.268-20, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2007/73202, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.442,82-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 
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de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038153-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO MARCELO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038153-50.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 16:12:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDMUNDO MARCELO CARDOSO CPF Nº 

411.220.469-87 - CONTRIBUINTE 167819 CDA Nº 2008/224213. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 51291 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.020,94- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 06/12/2010 inicialmente em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EDMUNDO 

MARCELO CARDOSO – CPF Nº 411.220.469-87, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/224213, referente ao não 

pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 51291, e 

o valor atribuído à causa foi R$1.020,94- (ID 28062091). A petição inicial 

veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28062083, p. 1). Em 

07/02/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N, tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 30/05/2012, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR 

dos Correios nº 108251 (ID 28062083, p. 2-6). Em 02/05/2013 o Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, determinando o 

ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento nº 13/2013-CGJ, nos 

seguintes termos: “No manuseio dos autos verifico que a presente 

Execução Fiscal possui valor que não ultrapassa 15 Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor do que dispõe o 

art. 1º do Provimento n°. 13/2013 – CGJ, determino o seu arquivamento, 

com baixa apenas no relatório estatístico.”, sic (ID 28062083, p. 7). Consta 

do Sistema Apolo, que em 11/06/2013, o envio dos autos ao SETOR DE 

ARQUIVO. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da Resolução 

3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal e 

determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 13/12/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu 

DESPACHO, determinando vistas dos autos ao Município Exequente (ID 

28062083, p. 8). Consta nos autos, ID 28062084, Extrato do Contribuinte 

nº 167819 – datado em 05/08/2019, sem informações quanto à sua 

juntada. Em 16/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0038153-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28062092). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

DESPACHO INICIAL ocorrido em 07/02/2011, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 06/12/2010, até a presente data 

(19/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa forma, a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA 

RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este 

Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 
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onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0038153-50.2010.8.11.0041, 
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promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO – CPF Nº 411.220.469-87, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/224213, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto 

que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº 108251 (ID 28062083, p. 2-6). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.020,94-) 

está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 
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Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038425-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038425-44.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 12:08:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS CPF Nº 

294.216.671-15 - CONTRIBUINTE 367217 CDA Nº 2008/224816. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 86106 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: 

R$733,14- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 06/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MANOEL 

AUGUSTO DOS SANTOS – CPF Nº 294.216.671-15, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/224816, referente ao não 

pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 86106, e 

o valor atribuído à causa foi R$733,14- (ID 28222837, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28222837, p. 3). Em 

24/01/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28223277, p. 1). Em 13/10/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DESPACHO determinando o cumprimento da 

determinação de citação (ID 28223277, p. 2). Em 03/12/2013 foi certificado 

pela Secretaria da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública o 

ARQUIVAMENTO dos autos, , nos termos do Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 – CGJ, ex vi: “Certifico e dou fé que o referido processo foi 

arquivado apenas com baixa no relatório estatístico em cumprimento ao 

art. 1º do Provimento 013/2013 - CGJ. ”, sic (ID 28223278). Em 21/08/2018 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: 

Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. (...)”, sic. Consta nos autos, ID 

28223279, o Extrato do Contribuinte nº 86106 – datado em 12/07/2004. Em 

19/08/2019 foi expedida pela Secretaria deste Juízo a Carta de Citação a 

qual foi postada nos Correios com AR nº BI923019472BR, SEM 

informações quanto ao seu retorno aos autos (ID 28223280). Em 

22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0038425-44.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28222838). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 24/01/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 06/12/2010, 

até a presente data (20/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS 

semque a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 
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6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0038425-44.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MANOEL 

AUGUSTO DOS SANTOS – CPF Nº 294.216.671-15, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/224816, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 

733,14-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, 

ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

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

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

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

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

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 
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outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041421-15.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TINOCO MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041421-15.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2010 16:03:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDERSON TINOCO MACIEL CPF Nº 

073.530.651-68 - CONTRIBUINTE 26007 CDA Nº 2008/210758. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 31997 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$751,57- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 20/12/2010 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANDERSON TINOCO 

MACIEL – CPF Nº 073.530.651-68, tendo como objeto o recebimento do 

crédito inscrito na CDA Nº 2008/210758, referente ao não pagamento de 

TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 31997, e o valor 

atribuído à causa foi R$751,57- (ID 28207542, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com as CDA acima mencionada (ID 28207542, p. 3). Em 

07/02/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N (ID 

28207758). Em 30/11/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando que fosse expedido o necessário 

pela Secretaria (ID 28207759). Em 25/04/2013 o Juízo da Segunda Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, determinando o 

ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento nº 13/2013-CGJ, nos 

seguintes termos: “No manuseio dos autos verifico que a presente 

Execução Fiscal possui valor que não ultrapassa 15 Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor do que dispõe o 

art. 1º do Provimento n°. 13/2013 – CGJ, determino o seu arquivamento, 

com baixa apenas no relatório estatístico.”, sic. (ID 28207760). Consta do 

Sistema Apolo, que os autos foram envido ao SETOR DE ARQUIVO na 

data de 02/07/2013. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 08/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu 

DESPACHO, revogando a decisão de arquivamento e determinando o 
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cumprimento da citação da Parte Executada (ID 28207761), tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 16/01/2019, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR 

dos Correios nº 993903 (ID 28207762). Em 21/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0041421-15.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28207543). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 07/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 20/12/2010, 

e, até a presente data (20/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0041421-15.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor ANDERSON TINOCO 

MACIEL – CPF Nº 073.530.651-68, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2008/210758, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$751,57-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 
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de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002861-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº Nº 

0002861-04.2010.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 

13:16:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: R. M. PEREIRA 

CNPJ Nº 03.737.271/0001-12 - CONTRIBUINTE 186856 CDA Nº 

2008/235685. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 69684 – ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$883,73- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

04/01/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

R. M. PEREIRA – CNPJ Nº 03.737.271/0001-12, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/235685, referente ao não 

pagamento de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 69684, e o 

valor atribuído à causa foi R$ 883,73- (ID 28207548, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28207548, p. 3). 

Em 31/03/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N 

(ID 28208697). Em 14/12/2011 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando o cumprimento da determinação 

de citação (ID 28208698). Em 15/07/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu despacho determinando o ARQUIVAMENTO dos 

autos, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento 

nº 13/2013-CGJ, nos seguintes termos: “No manuseio dos autos verifico 

que a presente Execução Fiscal possui valor que não ultrapassa 15 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor 

do que dispõe o art. 1º do Provimento n°. 13/2013 – CGJ, determino o seu 

arquivamento, com baixa apenas no relatório estatístico.”, sic (ID 

28208699). Consta do Sistema Apolo, que em 25/09/2013 os autos foram 

remetidos ao SETOR DE ARQUIVO. Em 21/08/2018 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal. ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

08/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista 

Vilella proferiu DESPACHO determinando o cumprimento da citação da 

Parte Executada (ID 28208700), tendo sido expedida a Carta de Citação 

em 25/01/2019, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Desconhecido”, conforme AR dos Correios nº 996919 (ID 

28208701). Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0002861-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28207549). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

DESPACHO INICIAL ocorrido em 31/03/2010, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 04/01/2010, até a presente data 

(20/04/2020), transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa forma, a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA 

RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este 

Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 
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0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002861-04.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor R. M. PEREIRA – CNPJ 

Nº 03.737.271/0001-12, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2008/235685, cuja INSCRIÇÃO 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 
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homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$883,73-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041708-75.2010.8.11.0041
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CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FORMULA QUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041708-75.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 14:38:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FÓRMULA QUÍMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

EPP CNPJ Nº 06.951.076/0001-89 - CONTRIBUINTE 368084 CDA Nº 

2008/223634. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 86270 – TLFHEP. VALOR DA 

CAUSA: R$822,52- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

21/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

FÓRMULA QUÍMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP – CNPJ Nº 

06.951.076/0001-89, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2008/223634, referente ao não pagamento de TLFHEP que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 86270, e o valor atribuído à causa foi 

R$822,52- (ID 28123045, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA 

acima mencionada (ID 28123045, p. 3). Em 16/02/2011 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28122762). Em 13/10/2011 o Juízo 

da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO 

determinando o cumprimento da determinação de citação (ID 28122763), 

SEM informações quanto ao seu cumprimento. Em 13/10/2011 o Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, determinando o 

ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento nº 13/2013-CGJ, nos 

seguintes termos: “No manuseio dos autos verifico que a presente 

Execução Fiscal possui valor que não ultrapassa 15 Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor do que dispõe o 

art. 1º do Provimento n°. 13/2013 – CGJ, determino o seu arquivamento, 

com baixa apenas no relatório estatístico.”, sic (ID 28122764). Consta do 

Sistema Apolo, que em 02/07/2013 os autos foram remetidos para o 

SETOR DE ARQUIVO. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...)”, sic. Consta nos autos, ID 28122765, Extrato do Contribuinte nº 

368084 – datado em 12/07/2019, em informação sobre a sua juntada. Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0041708-75.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 2823046). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 16/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 21/12/2010, 

até a presente data (20/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 
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seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0041708-75.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FÓRMULA QUÍMICA 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP – CNPJ Nº 06.951.076/0001-89, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/223634, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$822,52-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

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

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 
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orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037798-40.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUN OKADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037798-40.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2010 13:05:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUN OKADA CPF Nº 501.955.577-00 - 

CONTRIBUINTE 328402 CDA Nº 2008/218158. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

77034 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$1.043,28- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 02/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de JUN OKADA – CPF Nº 501.955.577-00, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/218158, 

referente ao não pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição 

Municipal nº 77034, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.043,28- (ID 

28123055, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28123055, p. 3). Em 17/02/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N (ID 28122784. Em 13/12/2011 o Juízo da Terceira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO determinando o 

cumprimento da determinação de citação (ID 28122785), tendo sido 

expedido o Mandado de Citação (ID 28122788), o qual retornou aos autos 

SEM a citação da Parte Executada por ser inexistente o endereço 

fornecido, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça do dia 15/11/2012 

(ID 28122789). Em 17/07/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DECISÃO determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, 

determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento nº 

13/2013-CGJ, nos seguintes termos: “No manuseio dos autos verifico que 

a presente Execução Fiscal possui valor que não ultrapassa 15 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor do que 

dispõe o art. 1º do Provimento n°. 13/2013 - CGJ, determino o seu 

arquivamento, com baixa apenas no relatório estatístico. Cumpra-se.”, sic 

(ID 28122790). Consta do Sistema Apolo, que em 12/09/2013 os autos 

foram enviados ao SETOR DE ARQUIVO. Em 21/08/2018 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em 

vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. ”, sic. Consta nos autos, ID 

28123641, Extrato do Contribuinte nº 328402 – datado em 12/07/2019, sem 

informação sobre sua juntada. Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0037798-40.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28123056). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 
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data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrido em 17/02/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 02/12/2010, e, até a 

presente data (20/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que 

a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa 

forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte 

Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o 

Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 
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nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037798-40.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor JUN OKADA – CPF Nº 

501.955.577-00, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva 

do crédito inscrito na CDA Nº 2008/218158, cuja INSCRIÇÃO COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$1.043,28-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

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

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 
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Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024745-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CEZAR BARROS LEAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1024745-57.2019.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: FABIO CEZAR BARROS LEAO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc... Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por FABIO CÉZAR BARROS LEÃO, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Aduz que busca anular os créditos tributários constituídos 

pelos Avisos de Cobrança Fazendário nº 70566/337/76/2012, 

1201315/337/76/2013 e 256232/337/76/2016, consolidados pelo Aviso de 

Cobrança II nº 187519/54/28/2017 e inscritos na dívida ativa nº 

2017222341. Alega que a mencionada CDA originou da falta de 

recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação cujo 

requerido detectou mediante cruzamento de dados de seu sistema com a 

declaração de imposto de renda do requerente, o qual continha 

informação de doação de seu genitor no valor de R$23.870.000,00 (vinte e 

três milhões e oitocentos e setenta reais). Salienta que sobre tal valor 

incidiu alíquota de 4%, ou seja, R$954.800,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro mil e oitocentos reais), acrescidos de multa de 100% e correção 

monetária, perfazendo o montante de R$5.668.719,10 (cinco milhões e 

seiscentos e sessenta e oito mil e setecentos e dezenove reais e dez 

centavos). Afirma que o crédito tributário é insubsistente uma vez que a 

operação decorreu de devoluções de complexa relação de mútuo entre o 

requerente e seu genitor, Sr. Francisco Serafim de Barros, nos anos de 

2006, 2007 e 2011. Narra que conforme Declaração de Imposto de Renda 

do ano 2007, referente ao exercício de 2006, era isento em razão de não 

possuir bens, contudo, em 22.07.2006 ganhou na Mega Sena o montante 

de R$28.244.625,32 (vinte e oito milhões e duzentos e quarenta e quatro 

mil e seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), sendo que 

pediu auxílio a seu genitor em razão de seu vasto conhecimento financeiro 

para administrar seu dinheiro, ao que ambos fora na sede da Caixa 

Econômica Federal em Brasília, ocasião em que houve transferência do 

montante ao seu genitor a título de mútuo verbal. Pontua que logo após o 

recebimento do valor, o seu genitor passou a fazer investimentos em 

Letras de Crédito Imobiliário, Ações e bens móveis e imóveis, ao passo 

que no ano de 2006 e 2007, o seu pai começou a fazer as devoluções por 

pagamentos de cartão de crédito e transferências bancárias no importe de 

R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), que foram 

declarados equivocadamente pelo Contador do requerente no Imposto de 

Renda como transferências patrimoniais. Informa que no ano de 2008 

deu-se início a animosidade com seu genitor e que pactuaram instrumento 

contratual de devolução do empréstimo que atingiu a somatória de 

R$16.730.000,00 (dezesseis milhões e setecentos e trinta mil reais), em 

que novamente o contador declarou de forma incorreta no imposto de 

renda, o que fora posteriormente retificado. Anota que em abril de 2008 

ajuizou Ação Cautelar na Comarca de Juscimeira a qual em junho do ano 

de 2010 entabularam acordo, onde restou consignado que a operação se 

tratou de operação de mútuo e que jamais houve doação, e, ainda, que o 

genitor do requerente transferiu uma propriedade rural no valor de 

R$4.400.00,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), o qual uma vez 

mais o contador erroneamente declarou como acréscimo patrimonial 

decorrente de doação. Disse que mesmo com a retificação das DIRPF o 

Fisco Estadual lançou o ITCD o qual foi inscrito em dívida ativa sob o nº 

2017222341. O feito foi distribuído a este Juízo em 10.06.2019. Conforme 

decisão de id nº 20797846 foi deferido o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas. No id nº 

21312673 foi parcialmente deferida a tutela de urgência no sentido de o 

requerente obter a Certidão de Regularidade Fiscal em razão de ofertar 

bem imóvel como garantia. Regularmente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (id nº 22659580), em que asseverou que no 

Processo Administrativo nº 5069212/2013 o autor aduziu as mesmas 

fundamentações da presente lide, que foram rejeitadas pela SEFAZ-MT, 

além do que, não deve proceder a alegação de mera restituição uma vez 

que não houve contrato de mútuo, e sim transferência patrimonial. Ao final, 

pugna pela total improcedência da ação, com a condenação da autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. No petitório 

de id nº 22774714 o requerido informa a impossibilidade de expedição de 

certidão de regularidade fiscal por haver outras pendências em desfavor 

do autor. Conforme petição de id nº 27946064, a parte autora corrobora a 

alegação do requerido, oportunidade em que informa a regularização das 

pendências fiscais de forma que somente a CDA objeto dos presentes 

autos impede a expedição da certidão de regularidade fiscais, ocasião em 

que por meio da decisão de id nº 28015156 foi determinado o cumprimento 

da tutela antecipada de id nº 21312673. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação (id nº 28459755), ratificando integralmente o 

pedido constante da exordial. Vieram os autos conclusos. É a síntese dos 

fatos. Fundamento. DECIDO. Do julgamento antecipado da lide Ab initio, 

insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam 

os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a 

instruem. Dessa forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no 

estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de 

prova, nos termos do art. 355, I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o 

entendimento do STJ, verbis: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89) “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) e, 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Pois bem, encontra-se consagrado em nosso 

Direito o princípio constitucional de que não se pode eximir da apreciação 

do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito[1][4], este poder 

deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido por este princípio, 

que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe vedado se 

pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em 

exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo. Sob o prisma da 

legalidade, se extrai dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, verbis: 
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“(...) O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame da legalidade, 

para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração. (...) A 

competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos 

restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. 

Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a mesma norma que 

o rege, por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios 

básicos da Administração Pública. (...) Ao Poder Judiciário é permitido 

perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e 

pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontra, e seja 

qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é 

pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a 

conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim 

agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de 

jurisdição judicial.” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 31ª edição, p. 703) 

Ou seja: não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito 

administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões 

administrativas. Diante destas considerações, extrai-se dos autos que a 

questão aventada pelo Requerente de inexistência de débito, merece 

prosperar. Vejamos. Do Erro Material Da análise dos documentos anexado 

nos autos, verifica-se que por ocasião de vitória do prêmio nº 783 da 

Mega Sena em 22 de julho de 2006, o requerente pediu ajuda ao seu 

genitor, Sr. Francisco Serafim de Barros, ocasião em que juntos se 

dirigiram até a sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília-DF, quando o 

montante de R$23.870.000,00 (vinte e três milhões e oitocentos e setenta 

mil reais) foram depositados na conta do Sr. Francisco Serafim de Barros, 

o qual foi administrador do mencionado valor. Constata-se que com o 

transcurso do tempo, houve desacordo entre ambos, pai e filho, de forma 

que tentaram compor amigavelmente conforme se vê no “Instrumento 

Particular de Acordo Entre as Partes”, indexado no id nº 20772733, 

contudo a desavença somente teve resolução em acordo judicial no 

processo nº 547-35.2008.811.0048 da Vara Única de Juscimeira-MT, no 

dia 28 de junho de 2010, como se vê no Termo de Audiência acostado id 

nº 20773098. Ressai que a contenda entre o requerente e seu genitor se 

deu por descontentamento quanto a administração do prêmio, uma vez 

que, segundo consta nos autos, a devolução do montante ao autor não 

estava a seu contento. Extrai-se do feito, que nos ids nº 20772720, 

20772732 e 20772734, o requerente declarou em seu Imposto de Renda – 

Pessoa Física, respectivamente, no exercício de 2007, o valor de 

R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), no exercício de 2008 a 

monta de R$2.700.00,00 (dois milhões e setecentos mil reais) e no 

exercício de 2009 a quantia de R$16.730.000,00 (dezesseis milhões e 

setecentos e trinta mil reais), a título de doação/transferências 

patrimoniais, sendo que, com relação à declaração do exercício de 2009 

promoveu a retificação (id nº 20772736), onde informou que o valor de 

R$16.730.000,00 (dezesseis milhões e setecentos e trinta mil reais) se 

tratou de repasse de Francisco Serafim de Barros, e não a título de 

doação/transferências patrimoniais. No que tange à declaração de Imposto 

de Renda do exercício do ano de 2009 (id nº 20772734), entregue ao 

Fisco Federal na data de 30.04.2009, examino que o autor informou que 

recebeu o valor de R$16.730.000,00 (dezesseis milhões e setecentos e 

trinta mil reais) de doação de seu genitor, Sr. Francisco Serafim de Barros, 

entretanto, no dia 22.05.2013 promoveu a retificação da citada declaração 

para informar que o montante recebido como doação, se tratou de 

repasse correspondente à atividade rural. Assim, resta claro que a 

mencionada declaração do Imposto de Renda do exercício do ano de 2009 

incorreu em erro, tanto que foi retificada, ademais, importante registrar que 

a retificação ocorreu antes mesmo da notificação do Fisco Estadual por 

meio do Aviso de Cobrança Fazendário nº 1201315/337/76/2013, o qual 

somente houve a notificação do requerente na data de 23.12.2013, não 

havendo, desta feita, falar em doação, e consequentemente em cobrança 

de ITCD. Nesse sentido: “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ITCMD – 

Doação declarada em IRPF do ano base de 2008 – Alegação de erro 

material com retificação da declaração de IRPF – Sentença de procedência 

- Inconformismo da Fazenda do Estado – Inadmissibilidade – Autora 

comprovou juntando extratos bancários que não houve doação de vulto – 

Sentença mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 

10064461120168260529 SP 1006446-11.2016.8.26.0529, Relator: Maurício 

Fiorito, Data de Julgamento: 19/11/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 21/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - IRPF: DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - 

TÉCNICA CONTÁBIL: ERRO - DOAÇÕES: DECLARADAS E TRIBUTADAS - 

FATO GERADOR: INEXISTÊNCIA. 1. A obrigação tributária surge quando 

da concretização no mundo fenomênico da hipótese abstratamente 

prevista na lei tributária. 2. Verificado que a declaração de doação de 

valores aposta em declaração anual de ajuste de imposto de renda de 

pessoa física (IRPF) não passa de equívoco contábil, visto que os valores 

seriam oriundos de doação de bens imóveis objeto de declaração e 

tributação em anos anteriores, ausente transferência fática de bens e 

valores, impõe-se o reconhecimento da inexistência do fato gerador e, por 

conseguinte, da obrigação tributária.” (TJ-MG, APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0000.17.025276-1/001 - Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 

23/07/2019, Data de Publicação: 29/07/2019) No que concerne às 

declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física dos exercícios de 2007 

e 2008, anexadas nos ids nº 20772727 e 20772732, por ter o requerente 

declarado que recebeu os valores no exercício de 2007, o valor de 

R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e no exercício de 2008 a 

monta de R$2.700.00,00 (dois milhões e setecentos mil reais) e em razão 

da conciliação de informações e cruzamentos de dados dos Sistema 

Fazendários com Dados de Declaração Ajuste Anual de Imposto de Renda 

Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil, deu impulso 

inicial à máquina pública, especificamente na Secretaria de Estado de 

Fazenda. Ademais, em sua contestação o requerido indexou no id nº 

22659578 a CI nº 414/CIOR-SEFAZ/2019, em que se percebe que as 

declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física dos exercícios de 2007 

e 2008 deu ensejo ao Avisos de Cobrança nº 705668/337/76/2012, assim 

como o Fisco Estadual também emitiu o Aviso de Cobrança Fazendário nº 

256232/337/76/2013, referente a transferências patrimoniais no valor de 

R$4.440.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta mil reais), 

referente ao ano calendário 2011. Primeiramente, temos que o imposto de 

transmissão causa mortis e doação incide sobre doação a qualquer título 

cujo fato gerador ocorre na transmissão por doação, a qualquer título, de 

quaisquer bens ou direitos. Desta forma, não se vislumbra a ocorrência do 

fato gerador e, consequentemente, não pode ser imputado ao requerente 

o pagamento de débito inexistente. In casu, resta claro que não houve 

doação uma vez que o requerente ao ganhar o prêmio da Mega Sena 

transferiu ao seu genitor o montante do valor recebido para que o mesmo 

pudesse administrar, configurando, dessa forma, pelas características da 

operação, tal qual restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do 

mesmo gênero, qualidade e quantidade, contudo, em razão de erro na 

declaração de imposto de renda, na qual foi informado que houve 

transferência patrimonial ao invés de restituição em razão de mútuo. 

Portanto, evidente que o autor incorreu em equívoco ao fazer constar da 

sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2007 o 

valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e no exercício de 

2008 a quantia de R$2.700.00,00 (dois milhões e setecentos mil reais) e 

2008 no campo referente a transferências patrimoniais (“transferências 

patrimoniais -doações, heranças, meações e dissolução da sociedade 

conjugal ou unidade familiar”). Isto porque, referido valor, conforme 

devidamente comprovado, corresponde à restituição de valores, hipótese 

em que não há incidência do ITCD. A ocorrência concreta da hipótese legal 

de incidência é imprescindível para que a exação esteja conformada à 

legalidade e tal ponto de partida obriga tomar em consideração as provas 

que permitem aferir, com maior ou menor segurança, os sucessos fáticos 

tributáveis. Isto quer dizer que não se pode excluir a possibilidade de 

engano, seja do contribuinte que faz declarações, ao qual incumbe trazer 

evidências de que o erro cometido foi corrigido justamente para adequar o 

relato documental aos fatos efetivamente ocorridos, seja do Fisco, tanto 

nas interpretações que embasam lançamentos de ofício quanto em 

processos administrativos nos quais o contribuinte tenta afirmar versão 

dos fatos diversa daquela postulada pela autoridade fiscal). A tributação 

justa não pode debandar dos eventos reais do fato gerador concreto. Da 

jurisprudência: “TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. ITCMD. ERRO NO 

PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IRPF, LANÇADA A OPERAÇÃO 

COMO DOAÇÃO. Inexistência de doação. Valor recebido a título de 

meação, por força do regime de comunhão universal de bens, em razão 

do falecimento do cônjuge. Hipótese de incidência não configurada. 

Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP 

10106513820148260114 SP 1010651-38.2014.8.26.0114, Relator: Heloísa 

Martins Mimessi, Data de Julgamento: 26/02/2018, 5ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 28/02/2018) “APELAÇÃO – AÇÃO 

ANULATÓRIA - ITCMD – ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO 

DO IRPF – Pretensão inicial do autor voltada à anulação de crédito de 

ITCMD lançado pela administração tributária em razão de suposta doação 
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de bens omitida pelo contribuinte e apurada em análise de sua declaração 

anual do IRPF – admissibilidade – preenchimento equivocado da 

declaração do imposto de renda pelo contribuinte que confere presunção 

relativa de legitimidade do lançamento do ITCMD – presunção, contudo, 

afastada em confronto com os elementos de informação coligidos aos 

autos – comprovação do equívoco por parte do contribuinte, 

demonstrando-se a inexistência de doação que pudesse servir de 

hipótese legítima para a incidência do ITCMD – sentença de procedência 

da ação mantida. Recurso da Fazenda Estadual desprovido.” (TJ-SP - 

APL: 10012288720158260318 SP 1001228-87.2015.8.26.0318, Relator: 

Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 06/02/2017, 4ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2017) POSTO ISSO, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO ANULATÓRIA, 

o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. À luz do princípio da 

causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a 

instauração do incidente processual. Assim, tendo em vista a nova 

legislação processual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os 

percentuais contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. Na 

hipótese, não obstante o crucial desempenho profissional, é desarrazoado 

a aplicação dos percentuais de 5% e 08% sobre o valor da causa eis que 

redundaria em uma verba sucumbencial excessiva. Registre-se que os 

honorários advocatícios de sucumbência têm natureza remuneratória e 

não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada ao 

vencido na demanda, sob pena de imposição de ônus excessivo. Neste 

contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito tão 

somente aos percentuais predefinidos no art. 85, § 3, do CPC, podendo 

ser adotado, juntamente com o art. 85, § 2º, do CPC, a disposição contida 

no art. 8º, do mesmo códex, observados os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, estabelecer 

valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação 

equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. O 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que 

o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de elementos de 

natureza fática. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: "PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com 

relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, 

cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou 

assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e 

jurídica entre eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é 

aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na 

alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ 

pacificou a orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em 

razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração 

previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das 

instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração 

das situações de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. 

(REsp 1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este 

posicionamento, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 

2014. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de condenação da exequente em 

honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade (art. 85, do 

CPC). Inaplicabilidade da parte final do art. 26,da LEF. Condenação 

mantida. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública fixados no 

patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 89.856,17, em 

agosto de 2015), configurado valor excessivo. Redução que se mostra 

necessária, em observância aos princípios da razoabilidade da 

proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (art. 85, §8º, do 

CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 15410858820158260090, 

Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 10/08/2017, 15ª Câmara de 

Direito Público. Data de Publicação DJE em 21/08/2017. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA 

SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8º e 85, §2º, DO 

CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. À luz do 

princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da 

demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A despeito do 

consignado no art. 26 da Lei nº 6.830/80, é entendimento jurisprudencial 

dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à 

citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba 

honorária. Precedentes STJ e TJDFT. 3. De acordo com a novel legislação, 

nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 

85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o 

crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente 

ao tempo da prolação da sentença (CPC/15), é desarrazoado a aplicação 

dos percentuais de 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial 

excessiva, sobretudo ponderando a simplicidade da causa, a extinção do 

processo pela desistência e o fato de o desempenho profissional ter se 

limitado à apresentação de uma única peça processual, ao tempo da 

vigência do CPC/73. 4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos 

no art. 85, §3º, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, 

§2º, do CPC, a disposição contida no artigo 8º, do CPC, utilizando-se os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, 

estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante 

apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o 

causídico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 

0046077020118070015, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento 

27/09/2017, 7ª Turma Cível) DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode gerar qualquer 

ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios. 2. À 

causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de modo que a fixação 

da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse 

montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao entendimento deste 

Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação parcialmente provida. 

(TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator Desembargador 

Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, 

Publicação DJE em 09/02/2017) EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E 

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DE PENHORA - AUSÊNCIA DE 

CONSTATAÇÃO - ICMS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS - SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO - 

AFERIÇÃO BASEADA EM PREMISSA PRESUNÇÕES E ILAÇÕES DO FISCO 

ESTADUAL - ARBITRARIEDADE DA CONDUTA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

QUE INTEGRAM E SÃO CONSUMIDOS NO SERVIÇO PRESTADO - 

CREDITAMENTO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

FIXAÇÃO EXCESSIVA - REDUÇÃO - IMPERIOSIDADE. 1. A insuficiência de 

penhora não obsta o recebimento e o processamento dos embargos 

opostos à execução, mormente porque se faculta ao credor requerer, em 

qualquer fase do feito, sua substituição ou reforço, nos termos das 

normas dos artigos 11 e 15 da Lei nº. 6.830/80 - Lei de Execuções 

Fiscais; além do mais, aferindo-se dos autos que os bens constritos são 

suficientes à garantia da execução, deve ser infirmada a tese de 

insuficiência de penhora. 2.Os fatos geradores do ICMS só podem 

decorrer da realização de todos os aspectos previstos na norma de 

incidência, tendo em vista que as relações jurídicas devem se pautar pelos 

critérios de segurança e certeza, sendo descabido lançamento tributário 

cuja metodologia para aferição do valor do tributo seja lastreada em 

ilações.3. Arbitrária a conduta do Fisco Estadual que, ao considerar ter 

havido o recolhimento a menor de ICMS sobre serviços de transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros, adota com parâmetro relativo ao 

custo operacional índices médios divulgados por publicação especializada, 

apoiando-se, portanto, em mera presunção e desconsiderando, por 

completo, as especificidades da questão. 4. A Constituição Federal, em 

seu art. 155, §2º, garante ao contribuinte do ICMS a não-cumulatividade do 

tributo, sendo que, com o advento da Lei Complementar nº. 87/96, os 

produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial 
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do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do referido princípio. 

5. Para situações ocorridas antes do início da de vigência da Lei 

Complementar n.º 87/96, ou seja, na vigência do Decreto-lei n.º406/68 e do 

Convênio nº. 66/88, a possibilidade de creditamento se condiciona às 

hipóteses em que os produtos intermediários tenham sido consumidos no 

processo de industrialização, integrando o produto final. 6. Demonstrado 

mediante prova pericial que os produtos que ensejaram a incidência da 

tributação em análise são consumidos no serviço de transporte, 

integrando o serviço prestado, há direito ao creditamento. 7. Os 

honorários advocatícios devem ser minorados quando o valor tenha sido 

fixado em demasia, mesmo para causas que tenham demandado maior 

desvelo dos procuradores da parte vitoriosa. (TJMG - Ap Cível/Rem 

Necessária 1.0105.99.003793-6/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0017, publicação da súmula em 

31/03/2017) Posto isto, condeno o requerido ao reembolso das custas 

processuais a parte autora e ao pagamento de honorários sucumbenciais 

que fixo em R$100.000,00 (cem mil reais), em consonância com os termos 

do art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC. Tendo em vista que houve o deferimento do 

parcelamento das custas processuais conforme decisão de id nº 

20797846, determino ao requerente que comprove o pagamento das 

parcelas nº 2 a 6, pelo qual lhe concedo o prazo de 05 (cinco) dias. 

Sentença sujeita ao reexame necessário nos termos do inciso I, do art. 

496 do CPC, c/c inciso II, do § 3º, do mesmo artigo. Após o trânsito em 

julgado, libere-se a garantia consistente no imóvel indicado no id nº 

20773101, e arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1][4] Art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002027-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I.S. RODRIGUES - COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002027-98.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/01/2010 14:45:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: I. S. RODRIGUES COMÉRCIO ME CNPJ Nº 

03.572.972/0001-49 - CONTRIBUINTE 185459 CDA Nº 2008/227232. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 68572 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.288,66- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 14/01/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de I. S. 

RODRIGUES COMÉRCIO ME – CNPJ Nº 03.572.972/0001-49, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/227232, referente 

ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

68572, e o valor atribuído à causa foi R$ 2.288,66- (ID 28302058, p. 1-2). 

A petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 

28302058, p. 3). Em 19/02/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do 

C.T.N (ID 28304463), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

13/09/2010 (ID 28304464). Em 02/12/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. 

da Fazenda Pública proferiu despacho determinando que os autos 

aguardassem na Secretaria a devolução do AR (ID 28304465), o qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Não 

existe o Nr.”, conforme AR dos Correios nº 326074 (ID 28304466). Em 

05/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 05/02/2015 às 09:53 Horas da Segunda 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Em 23/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0002027-98.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28302059). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 19/02/2010, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 14/01/2010, 

até a presente data (21/04/2020), transcorreram mais de DEZ ANOS sem 

que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 
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BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002027-98.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor I. S. RODRIGUES 

COMÉRCIO ME – CNPJ Nº 03.572.972/0001-49, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/227232, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$2.288,66-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

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

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

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

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

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

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 146 de 720



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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038207-16.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGLAIS RODRIGUES DA SILVA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038207-16.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 14:43:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGLAIS RODRIGUES DA SILVA CASTRO CPF Nº 

474.650.001-06 - CONTRIBUINTE 376020 CDA Nº 2007/35211. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 04.2.14.059.0460.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: 

R$1.070,97- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 06/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de AGLAIS 

RODRIGUES DA SILVA CASTRO – CPF Nº 474.650.001-06, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/35211, referente 

ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

04.2.14.059.0460.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.070,97- (ID 

28126184, p. 7-8). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28126184, p. 9). Em 24/01/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28128681). Em 13/10/2011 o Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO para cumprir o 

despacho inicial (ID 28128682). Em 04/12/2013 a Secretaria certificou que 

o processo foi ARQUIVADO com fundamento Art. 1º do Provimento 

013/2013-CGJ, segundo o Sistema Apolo (ID 28128683). Os autos foram 

remetidos ao SETOR DE ARQUIVO em 07/04/2014, segundo o Sistema 

Apolo. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da Resolução 

3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal e 

determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 
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Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. ”, sic. Em 10/07/2019 o Município Exequente requereu a expedição 

de Carta de Citação, a qual foi expedida em 01/08/2019 (ID 28128684), 

SEM informações quanto ao seu cumprimento. Em 20/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0038207-16.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28126185). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

constata-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 

24/01/2011, a qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida 

em 06/12/2010, até a data presente data (22/04/2020), transcorreram mais 

de NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no 

recebimento do seu crédito, ressaltando que da distribuição da ação 

ocorrida em 06/12/2010 até a data do último protocolo do Município 

Exequente em 10/07/2019, já havia decorrido OITO ANOS. Dessa forma, a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA 

RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este 

Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 
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judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0038207-16.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de AGLAIS 

RODRIGUES DA SILVA CASTRO – CPF Nº 474.650.001-06, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA 2007/35211, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$1.070,97-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

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

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

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

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

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

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 
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pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036527-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA SARZI SARTORI ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036527-93.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/11/2010 13:20:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TATIANA SARZI SARTORI CPF Nº 868.057.621-20 - 

CONTRIBUINTE 319242 CDA Nº 2008/217087. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

74624 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$751,57- SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 30/11/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de TATIANA SARZI SARTORI – CPF Nº 

868.057.621-20, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/217087, referente ao não pagamento de TLFHEP que incidiu 

sobre a Inscrição Municipal nº 74624, e o valor atribuído à causa foi R$ 

751,57- (ID 28015895, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA 

acima mencionada (ID 28015895, p. 3). Em 26/09/2011 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N (ID 28015855), tendo sido expedida a 

Carta de Citação em 26/09/2012, a qual retornou aos autos SEM 

assinatura de recebimento com carimbo de “Desconhecido”, conforme AR 

dos Correios nº 108142 (ID 28015856). Consta do Sistema Apolo, que em 

03/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública 

procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento 

13/2013 – CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos fins que se tratam os 

presentes autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 

UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante do constatado nos 

termos do Provimento 13/2013 – CGJ. Certifico ainda que encaminho os 

autos ao arquivo provisório, até novas determinações. ”, sic. Os autos 

foram remetidos ao SETOR DE ARQUIVO em 18/10/2013, segundo consta 

do Sistema Apolo. Em 21/08/2018 consta do Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 06/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018 – CM) proferiu DESPACHO determinando vistas 

dos autos ao Município Exequente (ID 28015857). Consta nos autos, ID 

28015858, Extrato do Contribuinte nº 319242 – datado em 23/07/2019, 

SEM informação quanto à sua juntada. Em 13/08/2019 foi expedida Carta 

de Citação, SEM informações quanto ao seu retorno (ID 28015859). Em 

15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0036527-93.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 2815896). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Dessa forma, a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO 

PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 
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Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0036527-93.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor TATIANA SARZI 

SARTORI – CPF Nº 868.057.621-20, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2008/217087, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 
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Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$751,57-) está abaixo 

de QUINHENTOs salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040597-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNIL LIBANIO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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196 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0040597-56.2010.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/12/2010 

00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: EDNIL LIBÁNIO 

DA COSTA CPF Nº 142.664.661-53 - CONTRIBUINTE 734749335 CDA Nº 

2007/85941. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.45.019.0360.036 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 785,61- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

15/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

EDNIL LIBÁNIO DA COSTA – CPF Nº 142.664.661-53, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/85941, referente ao não 

pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.45.019.0360.036, e o valor atribuído à causa foi R$ 785,61- (ID 

28158908, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28158908, p. 3). Em 28/02/2011 foi determinada a Citação 

da Parte Executada por Carta AR, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28163265), tendo sido expedida a referida Carta 

de Citação em 27/09/2012 (ID 28163266), a qual retornou aos autos COM 

assinatura de recebimento da Sra. Patrícia M. Fontes em 08/10/2012, 

conforme AR dos Correios nº 108112 (ID 28163269). Em 25/04/2013 foi 

certificado o decurso de prazo da citação sem manifestações (ID 

28163270). Consta do Sistema Apolo, que em 09/10/2013, a Secretaria do 

Juízo da Quinta Vara Esp. Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO 

nos termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico, para os 

devidos fins que se tratam os presentes autos de Execução Fiscal, cujo 

valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia 

de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). 

Diante do constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ, 

encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas determinações. ”, 

sic. Os autos foram remetidos ao SETOR DE ARQUIVO em 18/10/2013, 

segundo consta do Sistema Apolo. Em 21/08/2018 consta do Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal. (...) ”, sic. Consta nos autos, ID 28163271, o Extrato do 

Contribuinte nº 734749335 – datado em 24/07/2019, SEM informação 

quanto à sua juntada. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, em 

23/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. José Arimatéa Neves 

Costa (Portaria n. 42/2019-CGJ) proferiu DESPACHO, determinando a 

intimação do Município Exequente para se manifestar (ID 28163272). Em 

21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0040597-56.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28158909). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrida em 28/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO em 15/12/2010, até a 

data presente data (15/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem 

que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040597-56.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EDNIL LIBÁNIO DA 

COSTA – CPF Nº 142.664.661-53, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito nas CDA Nº 2007/85941, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada por Carta Registrada (ATO ORDINATÓRIO), em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$785,61-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 
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Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038409-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GALDINO DELGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038409-90.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 17:09:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ GALDINO DELGADO CPF Nº 171.972.441-53 - 

CONTRIBUINTE 17074 CDA Nº 2007/43165. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.008.0212.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$955,51- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 06/12/2010 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ GALDINO DELGADO – CPF 

Nº 171.972.441-53, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2007/43165, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.15.008.0212.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$955,51- (ID 28158925, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (ID 28158925, p. 3). Em 24/03/2011 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28169219). Consta do 

Sistema Apolo, que em 10/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara 

Esp. Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO nos termos do 

Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos fins que se 

tratam os presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é 

inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 

(um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante do 

constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os autos 

ao arquivo provisório, até novas determinações. ”, sic. Os autos foram 

enviados ao SETOR DE ARQUIVO em 18/10/2013, segundo consta do 

Sistema Apolo. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 04/12/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento 12/2018-CM) proferiu DESPACHO determinando o 

cumprimento do despacho de citação (ID 28169220), SEM informações 

quanto ao seu cumprimento. Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0038409-90.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28158926). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 
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dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL, ocorrido em 24/03/2011, a 

qual retroage à data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida em 06/12/2010, 

até a presente data (15/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 
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da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0038409-90.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ GALDINO 

DELGADO – CPF Nº 171.972.441-53, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 

2007/43165, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$955,51-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

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

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

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

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

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

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 
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MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003050-79.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003050-79.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 12:37:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA CPF Nº 

603.425.959-20 - CONTRIBUINTE 171380 CDA Nº 2008/238089. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 54865 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$1.207,37- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 05/01/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO MANOEL 

DE OLIVEIRA – CPF Nº 603.425.959-20, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA Nº 2008/245508, referente ao não pagamento 

de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 54865, e o valor 

atribuído à causa foi R$1.207,37- (ID 28201301, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28201301, p. 3). Em 

07/04/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28202457), tendo sido expedida a Carte de Citação em 07/06/2010, a qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Rua 

Desconhecida”, conforme AR dos Correios RL633760102BR (ID 

28202458). Consta do Sistema Apolo, que em 16/10/2013, a Secretaria do 

Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública procedeu o 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Art. 1º do Provimento nº 

013/2013 - CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos fins que se tratam os 

presentes autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 

UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante do constatado nos 

termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os autos ao arquivo 

provisório, até novas determinações. ”, sic. Os autos foram remetidos ao 

SETOR DE ARQUIVO na data de 04/02/2014, segundo consta do Sistema 

Apolo. Em 21/08/2018 consta do Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da Resolução 

3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal e 

determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 18/12/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018-CM) proferiu DESPACHO determinando a intimação 

do Município Exequente (ID 28202459). Em 19/12/2018 o Município 

Exequente requereu a expedição de Carta de Citação (ID 28202460), 

anexando CDA e Consulta ao CPF (ID 28202461, p. 1-2), tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 16/01/2019, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Não existe o Nr. ”, 

conforme AR dos Correios nº JJ991313164BR (ID 28202461, p. 3-5). Em 

21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0003050-79.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28201302). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 07/04/2010, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 05/01/2010, 

até a data presente data (21/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, ressaltando-se que decorreu lapso temporal superior ao SETE 

ANOS entre a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (05/01/2010), até a data 

do ÚLTIMO PROTOCOLO do Município Exequente em 09/12/2018 (ID 

28202460). Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”.. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 
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Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003050-79.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor JOÃO MANOEL DE 

OLIVEIRA – CPF Nº 603.425.959-20, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/238089, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto 

que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº RL633760102BR (ID 28202458). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.207,37-) 

está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001383-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001383-31.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2016 11:34:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF Nº 

064.755.311-20 - CONTRIBUINTE 96237. CDA's Nºs 2012 / 0800097; 2013 

/ 0846534; 2014 / 1053478 e 2015 / 1214425. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.3.14.069.0084.001. VALOR DA CAUSA: R$ 12.513,48- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 
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distribuída eletronicamente via PJE em 22/03/2016 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de JOSE CARLOS DE ALMEIDA- CPF Nº 

064.755.311-20, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos 

nas CDA's Nºs 2012 / 0800097; 2013 / 0846534; 2014 / 1053478 e 2015 / 

1214425, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

02.3.14.069.0084.001 , sendo atribuído à causa o valor de R$ 12.513,48-

(ID's 489401 e 489402). Em 06/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9771083). A Certidão da Carta 

Citação foi anexado em 08/11/2018 , onde se lê que foi devolvido pelo 

motivo "Endereço Insuficiente" (ID 16401382). Em 28/08/2019 o Município 

Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o 

pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO 

Nº 329459, onde se lê que as CDA's 844107; 981214; 1071513 e 

1224570, acrescentando as CDA's 1417581; 1320034 e 1417581 

estranhas aos autos, foram quitadas em 20/12/2016 pelo valor de 

R$1.659,84- (ID22966292 e 22966293). A competência deste Juízo Titular 

do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a 

este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do processo 

formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte 

Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO 

FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – 

EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE 

ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação 

executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a 

obrigação ter sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o 

ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a 

condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, 

observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu 

causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município Exequente, 

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1001383-31.2016.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente PJe COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do crédito 

executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o Município 

Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, CERTIFIQUE 

imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo deve perquirir quem deu 

causa ao processo, para condenar no pagamento das custas 

processuais, referendado pela jurisprudência do nosso E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento administrativo foi 

efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo 

dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

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

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

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

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

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 
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pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003592-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DOMINGAS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003592-70.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2016 15:34:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JOANA DOMINGAS DA CRUZ CPF Nº 

361.342.441-04 - CONTRIBUINTE 734924679. CDA's Nºs 2013 / 0902833 e 

2014 / 0997551. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.12.002.0035.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.031,06- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 22/03/2016 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOANA 

DOMINGAS DA CRUZ - CPF Nº 361.342.441-04, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nºs 2013 / 0902833 e 2014 / 

0997551, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.5.12.002.0035.001 , sendo atribuído à causa o valor de R$ 10.031,06-

(ID's 539716 e 539718). Em 07/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9781100). A Certidão da Carta 

Citação foi anexado em 09/11/2018 , onde se lê que foi devolvido pelo 

motivo "mudou-se" (ID 16442695). Em 03/09/2019 o Município Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o pagamento 

administrativo do crédito executado, renunciando expressamente ao prazo 

recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 394046, onde se lê que 

as CDA's 2013 / 0902833 e 2014 / 0997551, acrescentando as CDA's 

1361068; 1562077; 1727060 e 1788814 estranhas aos autos, foram 

quitadas em 20/08/2019 pelo valor de R$24.788,68- (ID 23235580 e 

23235588). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – 

QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, 

NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal 

com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter 

sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da 

ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas 

custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao 

ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município Exequente, 

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1003592-70.2016.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente PJe COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do crédito 

executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o Município 

Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, CERTIFIQUE 

imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo deve perquirir quem deu 

causa ao processo, para condenar no pagamento das custas 

processuais, referendado pela jurisprudência do nosso E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento administrativo foi 

efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo 

dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

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

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 163 de 720



partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

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

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

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 
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3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040336-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040336-28.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/12/2009 13:20:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TUT TRANSPORTES LTDA CNPJ Nº 

00.391.592/3000-16 - CONTRIBUINTE 156870 CDA Nº 2006/18673. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.23.003.0994.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.925,87- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

29/12/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

TUT TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 00.391.592/3000-16, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2006/18673, referente 

ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.8.23.003.0994.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.925,87- (ID 

28089765, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28089765, p. 3). Em 31/03/2010 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28091058, p. 1). Em 14/12/2011 o Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando o 

cumprimento da determinação de citação (ID 28091058, p. 2). Em 

17/06/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

despacho determinando o cumprimento da determinação de citação (ID 

28091058, p. 3), SEM informações quanto ao seu cumprimento. Em 

03/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 03/02/2015 às 09:51 Horas da Terceira 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...)”, sic. Em 17/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0040336-28.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28089766). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrido em 31/03/2010, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 29/12/2009, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data da 

distribuição processual (29/12/2009), até a presente data (17/04/2020), a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 
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(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040336-28.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de TUT 

TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 00.391.592/3000-16, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA 2006/18673, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 

1.925,87-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

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

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

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

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 
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será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023710-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILLE PIOVEZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023710-96.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 08:13:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN CPF Nº 

688.236.141-04 - CONTRIBUINTE 269808 . CDA's Nºs 2015 / 1173230 e 

2017 / 1576302. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.11.025.0726.010. VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.763,76- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 01 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RODRIGO 

STABILLE PIOVEZAN - CPF Nº 688.236.141-04, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nºs 2015 / 1173230 e 2017 / 

1576302, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.8.11.025.0726.010, sendo atribuído à causa o valor de R$ 9.763,76-

(ID's 14382862 e 14382855). Em 31/08/2018 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 15087502). Não tendo 

informações quanto ao cumprimento da citação por carta. Em 04/04/2019 o 

Município Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

ante o pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Extrato do Contribuinte, 

onde se lê que as CDA's 2015 / 1173230 e 2017 / 1576302, 

acrescentando as CDA's 1707004 e 73570 estranhas aos autos, foram 
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quitadas em 11/04/2019 pelo valor de R$17.494,31- (ID 19182257 e 

19182261). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – 

QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, 

NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal 

com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter 

sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da 

ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas 

custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao 

ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município Exequente, 

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1023710-96.2018.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente PJe COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do crédito 

executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o Município 

Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, CERTIFIQUE 

imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo deve perquirir quem deu 

causa ao processo, para condenar no pagamento das custas 

processuais, referendado pela jurisprudência do nosso E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento administrativo foi 

efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo 

dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

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

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

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

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

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 
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considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004014-09.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003153-23.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/01/2009 12:52:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JÚLIO VALMORBIDA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 53087 CDA Nº 2005/8247. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.11.003.0186.008 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.792,66- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 15/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JÚLIO VALMORBIDA – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2005/8247, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.8.11.003.0186.008, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 1.792,66- (ID 28089259, p. 1-3). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (ID 28089259, p. 4). Em 

17/02/2009 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28089260, p. 1). Em 08/02/2012 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando o cumprimento da determinação 

de citação (ID 28089260, p. 2). Em 02/08/2013 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando o cumprimento 

da determinação de citação (ID 28089260, p. 3), SEM informações quanto 

ao seu cumprimento. Em 28/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 28/01/2015 às 

15:32 Horas da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública para 

Vara Especializada de Execução Fiscal (...)”, sic. Em 17/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0003153-23.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28088030). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrido em 17/02/2009, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 15/01/2009, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a 

Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data 

da distribuição processual (15/01/2009), até a presente data (17/04/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003153-23.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JÚLIO 

VALMORBIDA – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 

2005/8247, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 

1.792,66-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

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

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

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

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

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

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 171 de 720



prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002286-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002286-66.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 15:43:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 

Nº 65.867.848/0001-68 - CONTRIBUINTE 59177. CDA's Nºs 2013 / 

0852494; 2014 / 1082140 e 2015 / 1221786. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.23.035.0072.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 25.486,79- SENTENÇA 463 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 18/05/2016 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ Nº 

65.867.848/0001-68, tendo como objeto o pagamento dos créditos 

inscritos nas CDA's Nº's 2013 / 0852494; 2014 / 1082140 e 2015 / 

1221786, referente a IPTU's que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.8.23.035.0072.001 , sendo atribuído à causa o valor de R$ 25.486,79-

(ID's 506738 e 506739). Em 06/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 4273125). Não tendo 

informações quanto ao seu cumprimento. Na data de 23/05/2018 o 

Município Exequente requereu a EXTINÇÃO do presente feito e a 

desistência do prazo recursal, “Em atenção ao Processo Administrativo nº 

111.984/2017-1, débitos cancelado em função dessa inscrição 

encontrar-se no perímetro do Loteamento Residencial Alpha Garden desde 

1994, considerados indevidos (ID 13355616), onde juntou os documentos: 

GAT - Gestão de Administração Tributária (ID 13355629),Extrato do 

cancelamento (ID 13355660). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Da análise destes autos, observo que não houve intervenção e a 

integração indispensável para a validade da relação processual executiva, 

com a citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 

238 e 239 do CPC, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU intervenção da Parte Executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), verbis: “Art. 26 - Se, antes 

da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a 

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes.” Acerca da extinção da Execução Fiscal a 

requerimento do Município Exequente, em razão do cancelamento das 

CDA's antes da citação pessoal da Parte Executada, posiciona-se a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL 

INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. 

ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para dirimir 

controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido.” (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento no Art. 485, inc. IV e VIII do CPC 

c/c Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, ID 27490940, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1002286-66.2016.8.11.0041, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de INPAR LEGACY 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 172 de 720



EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ Nº 65.867.848/0001-68, ante o 

cancelamento administrativo das CDA's Nº's 2013 / 0852494; 2014 / 

1082140 e 2015 / 1221786, após a distribuição desta Execução Fiscal. 

EXCLUA A CDA's EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO 

SISTEMA APOLO, porque fora cancelada administrativamente. ISENTO de 

custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

INTIME ( DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, 

pessoalmente por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC à esta condenação 

proferida a pedido do Município Exequente e conforme expressa 

determinação do §3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 25.486,79--) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje 

R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 552.500,00-. Considerando que o Município 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

desta sentença imediatamente e DÊEM-SE BAIXAS desta Execução Fiscal 

na Distribuição e Sistema PJe da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no sistema PJe – 

TJ – MT FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sem tença de mérito proferida em favor do 

réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)(...). § 4º - A receita da 

Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, 

bem como os valores correspondentes à respectiva atualização 

monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do 

Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei 

nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 

1979). - PROVIMENTO N. 18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019. 
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Página 3 de 161 Antecipa parcialmente o encerramento do regime de 

exceção na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 

e alterado pelos Provimentos n. 07 e 11/2019-CM. O PRESIDENTE DO 

CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, e em observância à decisão 

prolatada nos autos do Regime de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 

0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar parcialmente o encerramento 

do regime de exceção na Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 05/2019-CM, de 09 de 

abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 11/2019-CM, nos 

termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o dia 30 de agosto 

de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente nos executivos 

fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. Este Provimento 

entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de 

agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento assinado 

digitalmente)... FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016987-69.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAPPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016987-69.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

20/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: DIMAPPE 

LTDA CNPJ Nº 47.794.000/0164-0 - CONTRIBUINTE 152584. CDA's Nºs 

22834,67092. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.33.009.0291.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 425,74- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

05/08/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor 

DIMAPPE LTDA – CNPJ Nº 47.794.000/0164-0, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 22834 e 67092, referentes 

ao não pagamento de IPTU’s, do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.3.33.009.0291.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 425,74- (ID 

28130366, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28130366, p. 3-4). Em 12/08/2004 foi determinada a 

Citação por Carta AR (ID 28130366, p. 1), tendo sido expedida a referida 

Carta em 03/04/2007 (ID 28133995), a qual retornou aos autos SEM 

assinatura de recebimento, AR nº RL653061657BR(ID 28133999 – p.2). 

Em 21/08/2009 o Município Exequente requereu a a expedição de Citação 

por Edital (ID 28134004). Em 14/04/2010 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu sentença de EXTINÇÃO, JULGANDO extinto o 

presente Processo COM Resolução de Mérito(ID 28134006). Em 

02/06/2010 o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 

alegando que o Poder Judiciário deixou de promover em tempo hábil os 

atos executórios de estilo (ID’s 28134007; 28134008). Em 16/06/2015 o 

Juízo da Vara Esp. De Execução Fiscal – Gabinete II, recebeu o Recurso 

de Apelação, e, por estarem presentes os pressupostos de 

admissibilidade do presente recurso, proferiu decisão recebendo 

encaminhando os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (ID 28130232). Em 01/11/2012 a Quarta Câmara Cível, 

Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu Parcial provimento ao Recurso 

de Apelação, reconhecendo a Prescrição do crédito tributário descrito na 

fls. 03 e determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação 

ao crédito constituído de fls. 04 (IDs 28134015; 28134016, 28134017 e 

28134018). Em 27/08/2013 o Juízo da Terceira Vara Especializada da 

Fazenda Pública proferiu decisão determinando o arquivamento provisório 

dos autos, em razão do valor remanescente não ultrapassar 15 UPF do 

Estado de Mato Grosso(ID28134020). Em 21/08/2018 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão:" PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Execução Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal:” sic. Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0017324-58.2004.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” Sic (ID 28130367). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 12/08/2004, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

04/08/2004, e, até a presente data já decorreram mais de QUINZE ANOS, 

sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par 

do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (02/06/2010), até a presente 

data (17/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 
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valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a 

intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de 

Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016987-69.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DIMAPPE LTDA – 

CNPJ Nº 47.794.000/0164-0, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva do crédito inscrito na CDA 67092, cuja INSCRIÇÃO COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERA SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, 

visto que não foi possível localizá-lo no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, AR 

nº RL653261525BR(ID 28130222 – p.2). DEIXO de determinar a REMESSA 

dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$ 765,05-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

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

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para 
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fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040550-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO CARLOS HIROSHI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040550-19.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 12:10:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EMÍLIO CARLOS HIROSHI ME CNPJ Nº 

26.577.403/0001-91 - CONTRIBUINTE 158700 CDA’s Nºs 2008/234960; 

2006/399251. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 40599 – ISSQN. VALOR DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 176 de 720



CAUSA: R$ 852,15- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

30/12/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

EMÍLIO CARLOS HIROSHI ME – CNPJ Nº 26.577.403/0001-91, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 2008/234960 e 

2006/399251, referentes ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 40599, e o valor atribuído à causa foi R$ 852,15- (ID 

28189110, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28189110, p. 3-4). Em 19/02/2010 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28193206, p.1), SEM informações 

quanto ao seu cumprimento. Em 02/05/2013 o Juízo da Segunda Vara Esp. 

da Fazenda Pública proferiu decisão determinando o ARQUIVAMENTO dos 

autos por ser de baixo valor (ID 28193208). Consta do Sistema Apolo, que 

em 18/062013, a Secretaria do Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “Arquivamento Sem 

Baixa no Distribuidor (Provi ”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo 

a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal. (...)”, sic. Consta nos autos, ID 28193209, Extrato do 

Contribuinte nº 158700 – datado em 12/07/2019. Em 21/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0040550-19.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28189111). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrido em 19/02/2010, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 30/12/2009, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data da 

distribuição da ação (30/12/2009), até a presente data (17/04/2020), a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 
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prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040550-19.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EMÍLIO CARLOS 

HIROSHI ME – CNPJ Nº 26.577.403/0001-91, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2008/234960 e 2006/399251, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$ 852,15-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 
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subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040363-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BISPO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040363-11.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO BISPO DE ALMEIDA CPF Nº 

571.401.381-68 - CONTRIBUINTE 346827 CDA Nº 2006/211202. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 18.2.21.010.0501.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 843,09- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

29/12/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

BENEDITO BISPO DE ALMEIDA – CPF Nº 571.401.381-68, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2006/211202, referente 

ao não pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

82972, e o valor atribuído à causa foi R$ 843,09- (ID 28222795, p. 1-2). A 

petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28222795, 

p. 3). Em 31/03/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28222857). Em 14/12/2011 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando o cumprimento da determinação 

de citação (ID 28222858). Em 06/05/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu decisão determinando o ARQUIVAMENTO dos 

autos por ser de baixo valor, nos termos do Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 - CGJ (ID 28222859). Consta do Sistema Apolo, que em 

07/05/2013, a Secretaria do Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “Arquivamento Sem 

Baixa no Distribuidor (Provi”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo 

a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal. (...)”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

18/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista 

Vilella (Provimento 12/2018-CM) proferiu decisão REVOGANDO a 

determinação de arquivamento e determinando o cumprimento do 

despacho de citação (ID 28222860). Consta nos autos, ID 28222861, o 

Extrato do Contribuinte nº 347 – datado em 30/07/2019, em nome de 

Contribuinte estranho aos autos. Em 22/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0040363-11.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 282222796). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrido em 31/03/2010, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 29/12/2009, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data da 

distribuição da ação (29/12/2009), até a presente data (19/04/2020), a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 
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processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 
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IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040363-11.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO BISPO 

DE ALMEIDA – CPF Nº 571.401.381-68, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2006/212002, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 

843,09-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, 

ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

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

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

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

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

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 
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Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001090-25.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K- IWAKIRI E CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001090-25.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/01/2009 09:33:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: K-IWAKIRI E CIA LTDA CNPJ NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 9452 CDA Nº 2005/2439. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.33.035.0467.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 992,76- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 07/01/2009 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de K-IWAKIRI E CIA LTDA – CNPJ NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA 

Nº 2005/2439, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.3.33.035.0467.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

992,76- (ID 28082841). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28082331). Em 16/01/2009 foi determinada a Citação por 

Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do C.T.N., tendo sido expedida a referida Carta de Citação em 

06/02/2009, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR dos Correios nº 

RL186371851BR (ID 28082332, p. 1-4). Em 28/04/2009 o Município 

Exequente requereu a citação via Edital da Parte Executada (ID 28082332, 

p. 7), tendo sido expedido o Edital de Citação em 13/08/2009, o qual foi 

publicado no DJe nº 8162 de 24/08/2009, tendo decorrido o prazo SEM 

manifestação em 27/10/2009 (ID 28082333, p. 1-6). Em 15/03/2011 o 

Município Exequente requereu a PENHORA do imóvel sob o qual incidiu a 

cobrança do IPTU executado (ID 28082333, p. 7-8). Consta do Sistema 

Apolo, que em 31/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do 

Provimento 13/2013 - CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos fins que se 

tratam os presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é 

inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 

(um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante do 

constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os autos 

ao arquivo provisório, até novas determinações. ”, sic. Em 21/08/2018 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: 

Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. (...) ”, sic. Em 17/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0001090-25.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28082842). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação 13/08/2009, evidencia-se que 

todos os atos processuais realizados a partir da frustação da citação por 

carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. Superior Tribunal 

de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser deferida a citação 

por edital há necessidade de exaurimento de todos os meios na tentativa 

de localizar o devedor, não bastando o simples retorno do AR sem 

cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido, in 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE 

TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a 

citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos 

os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem 

que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. ” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 
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DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Após análise dos autos, chega-se à conclusão 

que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que 

se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

despacho inicial ocorrido em 16/01/2009, a qual retroage a data da 

distribuição da ação ocorrida em 07/01/2009, e, até a data presente data, 

transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos NOVE ANOS entre a data do protocolo do Município 

Exequente (15/03/2011), até a presente data (19/04/2020), a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001090-25.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de K-IWAKIRI E CIA 

LTDA – CNPJ NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2005/2439, cuja INSCRIÇÃO 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº RL186371851BR (ID 28082332, p. 1-4). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 992,76-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 
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que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040440-20.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040440-20.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/12/2009 16:41:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 

Nº 03.683.320/0001-81 - CONTRIBUINTE 186375 CDA’s Nºs 2008/235605; 

2006/823; 2008/209960. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 69288 – ISSQN. 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.905,72- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 29/12/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 

03.683.320/0001-81, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

nas CDA’s Nºs 2008/235605, 2006/823 e 2008/209960, referentes ao não 

pagamento de ISSQN’s que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 69288, e 

o valor atribuído à causa foi R$ 10.905,72- (ID 28048224, p. 1-2). A 

petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28048224, 

p. 3-5). Em 03/03/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N 

(ID 28046044), tendo retornado a Carta de Citação aos autos SEM 

assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR dos 

Correios nº JJ035872944BR (ID 28046045). Consta do Sistema Apolo, que 

em 30/03/2012, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “Arquivamento Sem 

Baixa no Distribuidor (Provi ”, sic. Consta do Sistema Apolo, que em 

15/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública 

procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “Arquivamento Sem Baixa 

no Distribuidor (Provi ”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação 

da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução 

fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 08/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu 

despacho determinando a intimação do Município Exequente (ID 

28046046). Consta nos autos, ID 28046047, Extrato do Contribuinte nº 

186375 – datado em 08/08/2019. Em 16/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0040440-20.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28048225). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrido em 03/03/2010, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 29/12/2009, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data da 

distribuição da ação (29/12/2009), até a presente data (19/04/2020), a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 
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vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040440-20.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor SUPORTE 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 03.683.320/0001-81, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA’s Nºs 2008/235605, 2006/823 e 2008/209960, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SEREM 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº JJ035872944BR (ID 28046045). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 
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referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 10.905,72-) está 

abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004466-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO TRIVELLATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004466-19.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/01/2009 12:05:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO TRIVELLATO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 17259 CDA Nº 2005/3220. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.044.0526.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.1855,86- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 21/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO TRIVELLATO – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2005/3220, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.25.044.0526.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 1.1855,86- (ID 28225546, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (ID 28225546, p. 3). Em 

25/02/2009 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão determinando a EMENDA À INICIAL para informar a qualificação 

correta da Parte Executada (ID 28225469), tendo o Município Exequente 

requerido a EMENDA À INCIAL informando o nome da Parte Executada e 

seu endereço, deixando de informar o CPF (ID 28225470). Em 01/08/2011 

o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho 

deferindo o pedido de EMENDA À INICIAL e determinando a Citação por 

Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do C.T.N. (ID 28225471). Em 13/12/2011 o Juízo da Segunda Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando a remessa dos 

autos a Secretaria para expedição de documentos (ID 28225473). Em 

28/11/2013 foi certificado o ARQUIVAMENTO dos autos em cumprimento 

ao Art. 1º do Provimento 013/2013_CGJ (ID 28225474). Consta do Sistema 

Apolo, que em 04/12/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. 

Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento 

nº 013/2013-CGJ, ex vi: “Arquivamento Sem Baixa no Distribuidor (Provi”, 

sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da Resolução 

3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal e 

determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. ”, sic. Em 22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0004466-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28225547). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

despacho inicial ocorrido em 01/08/2011, a qual retroage a data da 

distribuição da ação ocorrida em 21/01/2009, e, até a data presente data, 

transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos ONZE ANOS entre a data da distribuição processual 

(21/01/2009), até a presente data (22/04/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o 

nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO 

REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos 

sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a 

constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de 

interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a 

prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso 

repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

(Negritei). Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia 

manifestação da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 

40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004466-19.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO TRIVELLATO 

– CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA 2005/3220, cuja INSCRIÇÃO COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$ 1.185,86-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 
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a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000297-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000297-86.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 17:01:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CREUZA SOUZA CPF NÂO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 36647 CDA Nº 2005/6069. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.019.0244.005 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.301,64- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 06/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CREUZA SOUZA – CPF 

NÂO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2005/6069, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.34.019.0244.005, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 1.301,64- (ID 28222804, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com 

as CDA acima mencionada (ID 28222804, p. 3). Em 15/01/2009 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N (ID 28222886), tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 22/02/2010 (ID 28222887), a qual retornou 

aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de “End. 

Insuficiente”, conforme AR dos Correios nº JJ016428724BR (ID 

28222888). Em 16/04/2012 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando que o Município Exequente 

informasse o CPF correto da Parte Executada (ID 28222890). Consta do 

Sistema Apolo, que em 17/04/2012, a Secretaria do Juízo da Quarta Vara 

Esp. da Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “ 

Arquivamento Sem Baixa no Distribuidor (Provi ”, sic. Em 22/01/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 22/01/2015 às 14:35 Horas da Quarta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Em 05/01/2017 o Município Exequente requereu 

a SUSPENSÃO dos autos pelo prazo de noventa dias (ID 28222891), 

anexando Ofício nº 111-PFM/2017, onde se lê que a Procuradoria Fiscal 

está diligenciando para localizar o CPF da Parte Executada (ID 28222892). 

Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 03/11/2018 a MMª Juíza de 

Direito Convocada Dra. Anglizey Solivan de Oliveira (Provimento nº 

12/2018 – CM e Portaria nº81/2018-CGJ) proferiu despacho determinando 

vistas dos autos ao a Município Exequente (ID 28222893). Consta nos 

autos, ID 28222894, Extrato do Contribuinte nº 36647 – datado em 

25/07/2019. Em 22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0000297-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28222805). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 
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sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

despacho inicial ocorrido em 15/01/2009, a qual retroage a data da 

distribuição da ação ocorrida em 06/01/2009, e, até a data presente data, 

transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos ONZE ANOS entre a data da distribuição da ação 

(06/01/2009), até a presente data (22/04/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o 

nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO 

REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos 

sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a 

constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de 

interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a 

prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso 

repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

(Negritei). Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia 

manifestação da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 

40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 
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por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000297-86.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor CREUZA SOUZA – 

CPF NÂO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2005/6069, cuja INSCRIÇÃO 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº JJ016428724BR (ID 28222888). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 1.301,64-) está 

abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 
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autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001561-41.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS GOMES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001561-41.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2009 10:34:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIMAS GOMES NETO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 3114 CDA Nº 2005/2067. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.45.039.0159.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.154,29- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 09/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DIMAS GOMES NETO – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2005/2067, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.2.45.039.0159.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 2.154,29- (ID 28018122, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (ID 28018122, p. 3). Em 

23/01/2009 foi determinada a Citação da Parte Executada por Carta AR, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28018879), tendo sido expedida a referida Carta de Citação em 

03/02/2009, a qual retornou aos autos COM assinatura de recebimento do 

Sr. Raí H. Gomes em 22/04/2009, conforme AR dos Correios nº 

RL294622069BR (ID 28018880, p. 1-2). Em 26/05/2009 foi certificado o 

Decurso de Prazo da citação sem manifestações (ID 28018880, p. 3). Em 

01/09/2011 o Município Exequente requereu a PENHORA online de valores 

a serem encontrados nas contas da Parte Executada (ID 28018880, p. 

4-8). Em 13/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 13/02/2015 às 15:56 Horas 

da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada 

de Execução Fiscal Com o Número: 1561-41.2009.811.0041 (...) ”, sic. Em 

15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0001561-41.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28018123). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrida em 23/01/2009, a qual 

retroage a data da distribuição da ação em 09/01/2009, e, até a data 

presente data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS entre a data do 

protocolo do Município Exequente (01/09/2011), até a presente data 

(22/04/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 
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Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001561-41.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DIMAS GOMES 

NETO – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva do crédito inscrito nas CDA Nº 2005/2067, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada por Carta Registrada (ATO ORDINATÓRIO), em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 2.154,29-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040558-59.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040557-74.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/12/2010 14:08:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IMOBILIÁRIA CUIABÁ LTDA CNPJ Nº 

03.831.120/0001-29 - CONTRIBUINTE 57125 CDA Nº 2007/68923. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.15.027.0126.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 909,92- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

14/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ LTDA – CNPJ Nº 03.831.120/0001-29, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/245508, referente 

ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

54865, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.207,37- (ID 28016732, p. 1-2). 

A petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 

28016732, p. 3). Em 26/09/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do 

C.T.N. (ID 28017578, p. 1). Consta do Sistema Apolo, que em 09/10/2013, a 

Secretaria do Juízo procedeu ao ARQUIVAMENTO nos termos do 

Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: “CERTIDÃO: Por ordem e determinação 

do MM. Juiz de Direito Dr. Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos 

presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 

UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), nos termos do 

Provimento 13/2013 – CGJ. Diante do constatado encaminho os autos ao 

arquivo provisório, até novas determinações.”, sic. Os autos foram 

remetidos ao SETOR DE ARQUIVO na dta de 04/02/2014, segundo consta 

do Sistema Apolo. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 
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certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 07/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018-CM) proferiu DESPACHO determinando o 

cumprimento do despacho de citação (ID 28017578, p. 2), tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 22/11/2018, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Não existe o Nr. ”, 

conforme AR dos Correios nº 987271 (ID 28017579). Em 15/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0040557-74.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28016733). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL, ocorrido em 26/09/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida em 14/12/2010, 

até a data presente data (22/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito. Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 
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118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040557-74.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor IMOBILIÁRIA CUIABÁ 

LTDA – CNPJ Nº 03.831.120/0001-29, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2007/68923, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$909,92-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 
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prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040640-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040640-90.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2010 17:19:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ENCOL S/A ENG. COM. E INDÚSTRIA – MASSA 

FALIDA CNPJ Nº 01.556.141/0001-58 - CONTRIBUINTE 60565 CDA Nº 

2007/54985. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.41.037.0597.012 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.170,19- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 13/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de ENCOL S/A ENG. COM. E INDÚSTRIA MASSA FALIDA – 

CNPJ Nº 01.556.141/0001-58, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2007/54985, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.41.037.0597.012, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 1.170,19- (ID 28018110, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (ID 28018110, p. 3). Em 

03/02/2011 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N., tendo o 

Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferido DESPACHO 

determinando o cumprimento da determinação de citação em 13/10/2011 

(ID 28018584). Em 28/11/2013 foi certificado o ARQUIVAMENTO dos autos 

em cumprimento ao Art. 1º do Provimento 013/2013-CGJ (ID 28018585). 

Os autos foram remetidos ao SETOR DE ARQUIVO em 07/02/2014, 

segundo consta do Sistema Apolo. Consta do Sistema Apolo, que em 

04/12/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. Fazenda Pública 

procedeu o ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, 

ex vi: “Arquivamento Sem Baixa no Distribuidor (Provi”, sic. Em 21/08/2018 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: 

Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. ”, sic. Em 15/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0040640-90.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28018111). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 03/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 13/12/2010, 

até a data presente data (22/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito. Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 
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Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040640-90.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENCOL S/A ENG. 

COM. E INDÚSTRIA MASSA FALIDA – CNPJ Nº 01.556.141/0001-58, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA 2007/54985, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 
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sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$1.170,19-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

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

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

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

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

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

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

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

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

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

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

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

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

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

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

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

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

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

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

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

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

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

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

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

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038352-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 200 de 720



Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038352-72.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 08:36:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GEP INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

CNPJ Nº 04.565.333/0001-19 - CONTRIBUINTE 319051 CDA Nº 

2007/27227. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.2.22.004.0131.001 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$1.682,29- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 06/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de GEP INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 

Nº 04.565.333/0001-19, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2007/27227, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 02.2.22.004.0131.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 1.682,29- (ID 28019514, p. 1-8). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (ID 28019514, p. 9). Em 

24/01/2011 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28020133), tendo o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

proferido DESPACHO determinando o cumprimento da determinação de 

citação em 13/10/2011 (ID 28020134). Em 15/01/2015 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

15/01/2015 às 17:03 Horas da Segunda Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal Com ”, sic. Vistos em 

Correição Ordinária 2016, em 21/06/2016 este Juízo proferiu decisão 

determinando o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Art. 1º do 

Provimento 13/2013-CGJ, até o advento da prescrição intercorrente em 

24/01/2017(ID 28020135). Consta do Sistema Apolo, que em 18/07/2016, a 

Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. Fazenda Pública procedeu o 

ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “Execução Comum\Suspensão 

(Arquivamento Provisório) ”, sic. Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0038352-72.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28019515). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL, ocorrido em 24/01/2011, a 

qual retroage à data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida em 06/12/2010, 

até a data presente data (22/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito. Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 
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40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0038352-72.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GEP 

INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 

04.565.333/0001-19, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA 2007/27227, cuja INSCRIÇÃO COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$1.682,29-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

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

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

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

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

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

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

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

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

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

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

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

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

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

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

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

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

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

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 
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Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040760-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA GUIMARAES GOELZER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040760-36.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2010 12:46:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CLARISSA VIEIRA GUIMARÃES CPF Nº 

598.650.670-72 - CONTRIBUINTE 96639 CDA Nº 2007/45693. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.32.051.0071.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.334,13- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 10/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CLARISSA 

VIEIRA GUIMARÃES – CPF Nº 598.650.670-72, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/45693, referente ao não 

pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.32.051.0071.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.334,13- (ID 

28015897, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28015897, p. 3). Em 09/02/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28015860). Em 17/06/2013 o Juízo da Terceira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO determinando o 

cumprimento da determinação de citação (ID 28015863), tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 15/09/2015, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR 

dos Correios nº JJ394212566BR (ID 28015864). Em 28/01/2015 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: 

Redistribuído em 28/01/2015 às 13:51 Horas da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal (...) ”, sic. Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0040760-36.2010.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28015898). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

DESPACHO INICIAL, ocorrido em 09/02/2011, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida em 10/12/2010, até a presente data 

(22/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa forma, a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA 

RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este 

Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, 
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posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040760-36.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor CLARISSA VIEIRA 
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GUIMARÃES – CPF Nº 598.650.670-72, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2007/45693, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$1.334,13-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 
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regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003082-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO RODRIGUES OAB - MT9614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003082-84.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 13:02:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LÁZARO FRANCISCO RODRIGUES CPF Nº 

168.493.451-68 - CONTRIBUINTE 376248 CDA Nº 2006/19981. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 04.2.24.001.5815.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: 

R$879,76- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 05/01/2010em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LÁZARO 

FRANCISCO RODRIGUES – CPF Nº 168.493.451-68, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2006/19981, referente ao não 

pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

04.2.24.001.5815.001, e o valor atribuído à causa foi R$879,76- (ID 

28013289). A petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada 

(ID 28015785). Em 30/03/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do 

C.T.N. (ID 28015786), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

01/06/2010, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Não existe o Nr. ”, conforme carimbo dos Correios nº 

RJ096451463BR (ID 28015787). Consta do Sistema Apolo, que em 

04/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. Fazenda Pública 

procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento nº 

013/2013-CGJ, ex vi: Certifico, para os devidos fins que se tratam os 

presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 

UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante do constatado nos 

termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os autos ao arquivo 

provisório, até novas determinações.”, sic. Os autos foram remetidos ao 

SETOR DE ARQUIVO na data de 18/10/2013, segundo conta do Sistema 

Apolo. Em 21/11/2017 a Parte Executada, através de sua Advogada 

Constituída, COMPARECEU ESPONTANEAMENTE e requereu o 

desarquivamento dos autos (ID’s 28015788; 28015789; 28015790). Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO: Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal. (...) ”, sic. 

Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 08/11/2018 o MMº Juiz de 

Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento nº 

12/2018-CM) proferiu despacho deferindo o pedido de desarquivamento e 

determinando vistas dos autos ao Município Exequente para se manifestar 

(ID 28015841). Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0003082-84.2010.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28013290). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente, consigno que a ausência de citação está 

suficientemente suprida, ante o COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO da 

parte apontada como Devedora nesta Execução Fiscal (ID’s 28015788; 

28015789; 28015790), nos termos do § 1º do Art. 239 c/c Art. 312 do 

CPC, razão pela qual DECLARO CITADA a Parte Executada em 21/11/2017. 

Com relação ao crédito executado, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

à data do DESPACHO INICIAL, ocorrido em 30/03/2010, a qual retroage a 

data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida em 05/01/2010, até a data 

presente data (21/04/2020), transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a 

Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, ressalto 

que decorreram SETE ANOS entre a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO 

(05/01/2010), até a data do COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO da Parte 

Executada (21/11/2017). Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda 

Pública manter indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL 

INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO 

REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos 

sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a 

constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de 

interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a 

prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso 

repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

(negritei). Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 
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§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003082-84.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor LÁZARO FRANCISCO 

RODRIGUES – CPF Nº 168.493.451-68, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2006/19981, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (PJe) e pessoalmente por Carta Registrada 

(ATO ORDINATÓRIO), em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$879,76-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 
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do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 17:30:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BRASILPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA CNPJ Nº 01.952.080/0001-48 - CONTRIBUINTE 183822 CDA Nº 

2008/222355. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 67251 – TLFHEP. VALOR DA 

CAUSA: R$ 761,86- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

21/12/2010em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

BRASILPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA – CNPJ Nº 

01.952.080/0001-48, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2008/222355, referente ao não pagamento de TLFHEP que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 67251, e o valor atribuído à causa foi 

R$ 1.334,13- (ID 28013271). A petição inicial veio instruída com as CDA 

acima mencionada (ID 28014810). Em 08/02/2011 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28014811, p. 1). Em 13/12/2011 o 

Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO 
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determinando o cumprimento da determinação de citação (ID 28014811, p. 

2), tendo sido expedida o Mandado de Citação (ID 28014812), o qual 

retornou aos autos SEM o devido cumprimento por não ter localizado a 

Parte Executada, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

28014814). Em 13/08/2013 foi proferida DECISÃO pelo Juízo da Terceira 

Vara Esp. Fazenda Pública, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, 

conforme Provimento nº 13/2013-CGJ, nos seguintes termos: “Vistos em 

correição. Processo em ordem. Compulsando os autos verifica-se que o 

valor da causa esta abaixo de 15 Unidades de Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso - UPF/MT, dá azo ao arquivamento provisório do feito, 

consoante o Provimento n. 013/2013-CGJ. Sendo assim, com base no 

referido Provimento, determino o arquivamento dos autos, com baixa 

apenas no relatório estatístico. Cumpra-se.”, sic (ID 28014813, p. 1). 

Consta do Sistema Apolo, que em 15/10/2013, os autos foram remetidos 

ao SETOR DE ARQUIVO. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação 

da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução 

fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, em 10/07/2019 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. José Arimatea Neves Costa 

(Portaria nº 42/2019 – CGJ) proferiu DESPACHO determinando a intimação 

do Município Exequente (ID 28014813, p. 2). Em 06/11/2019 o Município 

Exequente requereu a Citação por Carta AR (ID 28014815). Em 14/01/2020 

a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0041824-81.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28013272). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao Art. 174 do CTN posterior a Lei Complementar nº 

118/2005, tem-se que após à data do DESPACHO INICIAL, ocorrido em 

08/02/2011, a qual retroage à data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida 

em 21/12/2010, até a presente data (22/04/2020), transcorreram mais de 

NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento 

do seu crédito, ressalto que já havia decorrido mais de OITO ANOS entre a 

data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (21/12/2010), até a data do último 

protocolo do Município Exequente em 06/11/2019. Dessa forma, a fim de 

não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA 

RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este 

Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 
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efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0041824-81.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor BRASILPETRO 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA – CNPJ Nº 01.952.080/0001-48, face 

à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/222355, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO) por meio eletrônico, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$761,86-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 
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restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038020-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038020-08.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2010 13:42:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

CNPJ Nº 01.556.141/0001-58 - CONTRIBUINTE 60565 CDA Nº 2007/39842. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.25.030.0090.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.035,14 – SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 

03/12/2010, inicialmente em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA – CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2007/39842, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.25.029.0334.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$1.035,14 -(ID 28341138). A petição inicial veio instruída com a CDA 

acima mencionada (ID 28343864, p. 2). Consta do Sistema Apolo, que em 

03/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. Fazenda Pública 

procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento nº 

013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos fins que se tratam os 

presentes autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 

UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante do constatado nos 

termos do Provimento 13/2013 – CGJ. Certifico ainda que encaminho os 

autos ao arquivo provisório, até novas determinações. ”, sic. Consta do 

Sistema Apolo que em 18/10/2013 os autos foram remetidos ao SETOR DE 

ARQUIVO. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação da Resolução 

3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal e 

determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 04/12/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018 – CM) proferiu despacho determinando a citação 

por Carta AR, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do 

C.T.N. (ID 28343864, p. 3), SEM informações quanto ao seu cumprimento. 

Em 24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0038020-08.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ”, sic (ID 28341139). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

Art. 174 do CTN posterior à Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que 

após à data do DESPACHO INICIAL, ocorrida em 04/12/2018, a qual 

retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, em 03/12/2010, até a 

presente data (13/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que 

a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa 

forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte 
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Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o 

Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 
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presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0038020-08.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENCOL S/A 

ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA – CNPJ Nº 01.556.141/0001-58, 

face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito 

inscrito nas CDA Nº 2007/39842, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$1.035,14-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 
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Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040417-40.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040417-40.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 13:49:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDIR MOURA CPF Nº 572.273.651-15 - 

CONTRIBUINTE 328384 CDA Nº 2008/220439. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

82627 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 751,57– SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 09/12/2010em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de VALDIR MOURA – CPF Nº 572.273.651-15, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/220439, 

referente ao não pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição 

Municipal nº 82627, e o valor atribuído à causa foi R$751,57-(ID 28123051, 

p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 

28123051, p. 3). Em 08/11/2011 foi determinada a Citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28122774). Consta do Sistema Apolo, que em 17/11/2014, a Secretaria 

do Juízo da Primeira Vara Esp. Fazenda Pública procedeu o 

ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “Certifico que em buscas no Sistema 

Apolo, contatei que estes autos foram distribuídos apenas virtualmente, 

razão pela qual nesta data faço a baixa desse código, conforme 

orientação da Servidora Doralice da Equipe de Auditoria de primeira 

instância. ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 04/12/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018 – CM) proferiu DESPACHO determinando a citação 

por Carta AR, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do 

C.T.N. (ID 28343864, p. 3). Em 08/02/2019 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

08/02/2019 às 14:12 Horas da Primeira Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Executivo Fiscal Com o Número: 

40417-40.2010.811.0041(...) ”, sic. Em 08/02/2019 foi certificado pela 

Secretara a REDISTRIBUIÇÃO dos autos da Primeira Vara Esp. da fazenda 

Pública para vara deste Juízo (ID 28122775). Em 27/06/2019 o Município 

Exequente requereu o ADITAMENTO da inicial para acrescer a cobrança a 

CDA de nº 140015, para constar como valor da causa o montante de R$ 

1.996,24- (ID 28122776), anexando as CDA’s e o Extrato do Contribuinte 

nº 82627 datado em 230/07/2019 (ID 28122777). Em 23/07/2019 foi 

expedida a Carta de Citação, a qual foi postada nos Correios, todavia, SEM 

informações quanto ao seu retorno (ID 28122778). Em 20/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0040417-40.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28123052). Em 24/03/2020 foi certificado 

pela Secretaria deste Juízo o impulsionamento dos autos para intimar o 

Município Exequente (ID 30621644). Consta nos autos, ID 30621645, o 

retorno do AR de Citação COM assinatura de recebimento inelegível 

datado em 06/08/2019, conforme AR dos Correios de nº BI922781935BR. 

A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. 

Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, ante a CERTIDÃO 

datada de 17/11/2014, lançada diretamente no Sistema Apolo, pela 

Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. Fazenda Pública, DETERMINO ao 

Sr. Gestor que certifique imediatamente sobre a existência ou não de outro 

feito idêntico, no Distribuidor da Comarca de Cuiabá, para fins de 

LITISPENDÊNCIA, antes do cumprimento das determinações abaixo. 

Existindo dois feitos idênticos, DETERMINO desde logo seja VINCULADO a 

este PJe (ATO ORDINATÓRIO), bem como seja o referido feito remetido À 

CONCLUSÃO, para decisão ou sentença, conforme o caso (ATO 

ORDINATÓRIO). Pois bem. Após análise dos autos, chega-se à conclusão 

que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que 

se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

DESPACHO INICIAL, ocorrida em 08/11/2011, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, em 09/12/2010, e, até a presente data 

(23/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, ressalto que 

decorreram OITO ANOS entre a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO 

(09/12/2010), até a data da CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA em 

06/08/2019. Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 
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NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040417-40.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VALDIR MOURA – 

CPF Nº 572.273.651-15, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA Nº 2008/220439, cuja INSCRIÇÃO 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$751,57-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 
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dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001260-03.1986.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001260-03.1986.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/05/1986 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE NÃO INFORMADO CDA's Nºs 1981/005108 

e 1982/006564. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nºs 01513090677-3 e 

01914110309-5 - IPTU. VALOR DA CAUSA: CZ$49,10- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 27/05/1986 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nºs 1981/005108 e 1982/006564, referentes ao não pagamento de 

IPTU’s dos imóveis de Inscrições Municipais nºs 01513090677-3 e 

01914110309-5, e o valor atribuído à causa foi CZ$49,10- (ID 28240433 - 
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p.1). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 

28240433 - p. 2/3). Em 15/09/1987 foi determinada a citação da Parte 

Executada (ID 28240433 - p. 4), não havendo informações sobre 

cumprimento. Em 11/11/1997 o Juízo da 11ª Vara Cível desta Capital 

DETERMINOU o ARQUIVAMENTO deste feito, com baixa apenas no 

Relatório Estatístico, por se encontrar “parado em Cartório por mais de um 

ano sem qualquer iniciativa do exequente”, sic, (ID 28242537). Em 

14/06/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

SENTENÇA, declarando PRESCRITOS os créditos tributários executados 

nestes autos, nos termos do Art. 174 do CTN, bem como julgando 

EXTINTA, com resolução do mérito, a presente Execução Fiscal (ID 

28242538). Em 18/02/2009 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

EMBARGOS INFRINGENTES contra a decisão retro, requerendo provimento 

para afastar a prescrição (ID’s 28242540, 28242541, 28242542 e 

28242543), o qual foi RECEBIDO pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública em 17/06/2009 (ID 28242544). Em 28/11/2011 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública deu PROVIMENTO ao Recurso de 

Embargos Infringentes, "reformando a r. sentença objurgada para afastar 

o reconhecimento da prescrição e determinar o normal seguimento do 

feito”, sic, (ID 28242546). Em 26/03/2013 o Município Exequente peticionou 

nos autos para requerer a citação da Parte Executada no mesmo 

endereço declinado na petição inicial, para pagamento da quantia 

atualizada de R$391,03- (ID 28242547). Em 10/07/2013 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “Retorno ao Setor de Arquivo - De: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Para: CENTRAL DE ARQUIVO”, 

sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 

3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal e 

determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 22/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0001260-03.1986.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28240434). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após detida análise dos autos, chega-se à conclusão que no 

caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi DETERMINADA A 

CITAÇÃO da Parte Executada em 15/09/1987, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), verifica-se que após a 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida em 27/05/1986, até a presente data 

(28/04/2020) já decorreram mais de TRINTA E TRÊS ANOS, sem que a 

Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança, ressaltando-se 

que transcorreram SETE ANOS entre a data do último protocolo do 

Município Exequente (26/03/2013), até a presente data (28/04/2020). 

Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001260-03.1986.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO 

RODRIGUES DOS SANTOS – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1981/005108 e 1982/006564, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (CZ$49,10-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 
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para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012758-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUPS ESPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANO RACI DE LIMA (EXECUTADO)

LEIA MARA MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012758-56.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035980-53.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VICENTE DE ARRUDA (EXECUTADO)

NATERCIA CUNHA NUNES (EXECUTADO)

NUNES E ARRUDA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035980-53.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012191-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA SALVIANO SILVA - ME (EXECUTADO)

EDILEUZA SALVIANO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012191-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030130-81.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANE MARIA MENDES DE CAMPOS QUINI (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 219 de 720



ANEZIO QUINI (EXECUTADO)

LILIAN APARECIDA GERALDO (EXECUTADO)

COMERCIO DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030130-81.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031299-11.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. OLIVEIRA JR (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031299-11.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0019320-57.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YVES DA SILVA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA PERON MEDINA OAB - MT7295-O (ADVOGADO(A))

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0019320-57.2005.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011723-61.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HANI HAMED FARES (EXECUTADO)

ADNAN ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES (EXECUTADO)

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

FARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011723-61.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012306-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C B DAMASCENO FILHO - ME (EXECUTADO)

CEZAR BARBOSA DAMASCENO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012306-70.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007468-02.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRALISTAS COMERCIO E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

JORGE LUIZ RAMOS PAPAIANI (EXECUTADO)

ETHIENE RAMOS PAPAIANI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007468-02.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040115-45.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ALCANTARA ZAFARUM (EXECUTADO)

EUCLIDES GALDEN DO SANTOS (EXECUTADO)

UNIAO DIGITAL COMERCIO IMPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040115-45.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045782-07.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ARAUJO DE VASCONCELOS GUIA (EXECUTADO)

SUPRICENTER COPIADORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO MOUSSALEM BARRETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045782-07.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006137-97.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALEX DROGARIA LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRENE EMIKO MATUO FERREIRA OAB - SP223751-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006137-97.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025609-59.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANAMERICA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

LUZIA TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025609-59.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014479-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ARAGUARINA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014479-67.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022719-84.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022719-84.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015292-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES BERTAIA (EXECUTADO)

PINDORAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARILDA VEIGA BERTAIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015292-70.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010971-31.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RAMOS CORREA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXECUTADO)

LIVIA MARIA SIQUEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO (EXECUTADO)

LG TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

GONCALO PINTO DE GODOY FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010971-31.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010605-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010605-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006068-65.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MINERACAO BOM SUCESSO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006068-65.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008802-37.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DAMACENA SUBRINHO (EXECUTADO)

REGINA PEDROSA VALLADARES DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

ECELISE BASTOS GOMES DORILEO (EXECUTADO)

ANTONIO DORILEO (EXECUTADO)

CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008802-37.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017596-71.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH (EXECUTADO)

NASSIN MUSBAH AHMAHD SALEH - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017596-71.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021973-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA CONCEICAO SILVA (EXECUTADO)

SUZETE MARIA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

VANESSA CONCEICAO SILVA (EXECUTADO)

LAURO GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021973-80.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016525-10.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS APARECIDO GIMENEZ (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO MALAGUETA (EXECUTADO)

LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO (EXECUTADO)

OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016525-10.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020337-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEX BARREDS MODA LTDA. (EXECUTADO)

HELENA GARCIA PAGE MANGABEIRA (EXECUTADO)

JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020337-79.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027921-13.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ROMI PEDROZO (EXECUTADO)

JOANA DE OLIVEIRA PEDROZO (EXECUTADO)

ROMI PEDROZO & PEDROZO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027921-13.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027730-31.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON RODRIGO GRATAO (EXECUTADO)

ALISSON RODRIGO GRATAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027730-31.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010628-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. AGUIAR - ME (EXECUTADO)

MARCIDES BATISTA AGUIAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010628-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037932-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDOVINO POSSARI (EXECUTADO)

EUGENIO POSSARI (EXECUTADO)

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037932-28.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016393-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

OLAVIO VIECKE DIAS (EXECUTADO)

INDIANARA TAMM DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO LOPES OAB - PR31049-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016393-74.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014299-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELTON CLAUDECIR BELLINI (EXECUTADO)

EDELTON CLAUDECIR BELLINI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014299-22.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014616-64.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA GREIMEL BERNARDES (EXECUTADO)

J G BERNARDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014616-64.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039550-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUENNEBLACKY DOMINGUES PEREIRA EEP - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039550-42.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035364-10.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS RIBEIRO PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

EDNA DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

EDNARA DE OLIVEIRA MARTINS BRAGA E SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA MARTINS SEPULVEDA 

(EXECUTADO)

CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERRA DE CASTRO COLLICCHIO OAB - GO18044-O 

(ADVOGADO(A))

LAURA CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU OAB - MT14270-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035364-10.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050244-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN DANILA PERES (EXECUTADO)

E. D. PERES - COMERCIO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0050244-36.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025940-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NERI PETRY (EXECUTADO)

ELEOMAR DA MATA E PINHO (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO DOM PETRY LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025940-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037082-08.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIDES DIAS DA LUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037082-08.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045734-48.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEN EQUIPAMENTOS,SISTEMAS E SOLUCOES EM IMFORMATICA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

EVALDO MARTINS LEITE (EXECUTADO)

FRANCISCO ITALO LEITE FERNANDES (EXECUTADO)

ARESSA DE ALMEIDA FERNANDES (EXECUTADO)

SARA MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045734-48.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036990-11.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR JOSE CORSO (EXECUTADO)

ZELIR MARIA BEAL (EXECUTADO)

Z W COMERCIO DE DISCOS E FITAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036990-11.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013666-55.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE CARAMELOS FERROLI LTDA (EXECUTADO)

GERALDA DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013666-55.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028417-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028417-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027419-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN OAB - MT16375-E 

(ADVOGADO(A))

MAYARA SOBRAL ALVES DO CARMO OAB - MT16529-E 

(ADVOGADO(A))

RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO OAB - MT20913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027419-64.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005120-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIEBES COMERCIO E ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005120-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013232-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO (EXECUTADO)

SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013232-22.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021355-53.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE CARAMELOS FERROLI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021355-53.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014923-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA OAB - MT11887-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014923-71.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030701-57.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M K DA SILVA - ME (EXECUTADO)

MARIA KLIMASCHEWSK DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030701-57.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027339-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA TAIS PINHEIRO (EXECUTADO)

EDER AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

ADRIANA PINHEIRO (EXECUTADO)

DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA (EXECUTADO)

ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

REALNORTE TRANSPORTES S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027339-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021130-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021130-18.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008134-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI CUNHA (EXECUTADO)

G.M.S.DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008134-85.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056369-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARA TRUZZI CARAN OAB - MT14742-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056369-54.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012160-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012160-97.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015221-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

META CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

GICELI FRANCISCA MARTINS (EXECUTADO)

RENATA SANDOVAL GONCALVES BELFORT (EXECUTADO)

PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT (EXECUTADO)

REGINA SANDOVAL GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015221-68.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007888-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELTON FREIRE DE ALENCAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007888-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007488-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO GIMENES MARQUES (EXECUTADO)

ADRENALINA REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

AGENOR ALVES QUEVEDO (EXECUTADO)

JURACI ALVES QUEVEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007488-51.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026749-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

HAMILTON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026749-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039511-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MNE CUIABA MODA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039511-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021982-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

EDIO BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021982-42.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047792-24.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM MODESTO SANTOS (EXECUTADO)

TERRAS ALTAS AGROINDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047792-24.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035358-03.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035358-03.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010435-78.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE ALVES (EXECUTADO)

DAMATA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010435-78.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000479-77.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANKLIN DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000479-77.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035947-63.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035947-63.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039216-42.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES DALLA COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LURDES DALLA COSTA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039216-42.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021662-31.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021662-31.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009839-31.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS GABRIEL (EXECUTADO)

ADRIANA R GABRIEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009839-31.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014222-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SERRA LOMBARDI CASELI (EXECUTADO)

PATRICIA SERRA LOMBARDI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014222-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021202-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ANEZ DE PAIVA (EXECUTADO)

RENATO ANEZ DE PAIVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021202-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035415-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE VILA REAL NUNES NEVES (EXECUTADO)

MARIA DALVA VILA REAL NUNES (EXECUTADO)

PERPETUO'S CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035415-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026407-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO CHAVES TORRES - ME (EXECUTADO)

ELIANDRO CHAVES TORRES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026407-88.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012492-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARTINS BORGES (EXECUTADO)

MK ATACADISTA DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KELIA MARTINS LOPES VILELA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012492-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037024-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VENTURINI DA SILVA (EXECUTADO)

GILSON APARECIDO VENTURINI DA SILVA (EXECUTADO)

MP RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA RAFAELA ZANANDREA TIVERON VENTURINI (EXECUTADO)

MARIA EDUARDA ZANANDREA TIVERON VENTURINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037024-68.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030621-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V P FILHO - ME (EXECUTADO)

VALDEMAR PESSOA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030621-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002904-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS SPINELLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002904-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 228 de 720



Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010241-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISLENE PINHEIRO LOPES (EXECUTADO)

S. P. LOPES - COSMETICOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010241-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027469-66.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAUGLAS DE OLIVEIRA PUBLIO (EXECUTADO)

DANILA DE SOUZA (EXECUTADO)

HELTON FRANCISCO PAULA DE ALMEIDA VIEIRA (EXECUTADO)

ANIVERFEST ARTIGOS PARA FESTAS LTDA (EXECUTADO)

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027469-66.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000841-79.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA DAVANCO (EXECUTADO)

APARECIDA MARIA PESSUTO DA SILVA (EXECUTADO)

PETROFORTE BRASILEIRO PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000841-79.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014080-48.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

PETRONIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014080-48.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036325-19.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036325-19.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004383-66.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

HUGO JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

ODELMIRO FERREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)

EDNA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FERREIRA DE FRANCA & SILVA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004383-66.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009194-35.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO LUIZ DIAS PASSOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009194-35.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009467-53.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CARLOS GUERRA ANTUNES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009467-53.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004149-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HONORIA BERDUN SILVA (EXECUTADO)

NILO NASSER (EXECUTADO)

NASSER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004149-84.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004701-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA GAGLIARDI (EXECUTADO)

FORTRATO - COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004701-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038469-92.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (EXECUTADO)

FERCOMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RITA MARIA NASCIMENTO CARULLA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038469-92.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016685-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E SERAFINI ECCO - ME (EXECUTADO)

EGIDIO SERAFINI ECCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016685-54.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009145-23.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENTALCENTER COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA 

(EXECUTADO)

JORDI WIEGERINCK (EXECUTADO)

GELDRIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

JAN MARIA WIEGERINCK (EXECUTADO)

ORIOL WIEGERINCK (EXECUTADO)

JOHANNES ANTONIUS MARIA WIEGERINCK (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009145-23.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006360-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCA CONCESSOES E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

JANDER JESUS DE QUEIROZ (EXECUTADO)

ALVARO DE CARVALHO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELI BRITZIUS OAB - MT19138-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006360-88.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028922-28.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO NILO NASSER (EXECUTADO)

ADRIANA CRISTINA SEGHETTO (EXECUTADO)

NASSER COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028922-28.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005733-89.2010.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MIGUEL ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

F S COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA (EXECUTADO)

ELDA RODRIGUES FARIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005733-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046388-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046388-64.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011816-73.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL J M LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011816-73.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025524-10.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE EFFTING (EXECUTADO)

VILMAR DE OLIVEIRA SCHURMANN (EXECUTADO)

LINA PAES DE BARROS FAGUNDES (EXECUTADO)

SERGIO ROBERTO WALDRICH (EXECUTADO)

MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO (EXECUTADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

INGO WOLFGANG HERING (EXECUTADO)

MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA (EXECUTADO)

MILTON NOTRISPE (EXECUTADO)

HELIO JOSE BERNZ (EXECUTADO)

SERGIO SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

CHARLES VON DER HEYDE (EXECUTADO)

IVO HERING (EXECUTADO)

MURILO BRAZ SANT ANNA (EXECUTADO)

IVO JOSE DREHER (EXECUTADO)

ALFREDO HERING (EXECUTADO)

HAROLDO PEDRO GIANEZINI (EXECUTADO)

RUBENS ABRAHAO BARHUM (EXECUTADO)

HANS PRAYON (EXECUTADO)

JOSE ZILIO (EXECUTADO)

ERNESTO AUGUSTO FERREIRA (EXECUTADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025524-10.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012246-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COXIPO DO OURO AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012246-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015183-90.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUSIO LUDKE (EXECUTADO)

NOELI ZAMINHAN LUDKE (EXECUTADO)

TUIUIU MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015183-90.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006644-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

A. F. DE SOUZA FILHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006644-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012752-49.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

DILCEIA VICTORETTE DO VALE (EXECUTADO)

ANDERSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ALESSANDRO ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

LEONARDO TAVARES MIYAKAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012752-49.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038326-06.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRADE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038326-06.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001471-34.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO MARQUES NEY (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001471-34.1989.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031224-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIO ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031224-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019210-87.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LINO DO AMARAL NETO (EXECUTADO)

I.F.E INSTITUTO FLORENCE DE EDUCACAO LTDA (EXECUTADO)

LUVIANEY MARIA DE MORAES PINTO (EXECUTADO)

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019210-87.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035900-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

LUZIA TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS N S LTDA - ME (EXECUTADO)

PANAMERICA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035900-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045766-53.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. CRESTANI COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES - EPP 

(EXECUTADO)

HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045766-53.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008245-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

GONCALO BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008245-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010961-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

YOLANDA SAMARA CALONGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010961-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018910-86.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018910-86.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004864-49.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EXECUTADO)

VILDETINA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VICENTE LEON OAB - MT2249-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004864-49.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002273-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002273-55.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004714-73.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MOLINA JUNIOR (EXECUTADO)

PROLABOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(EXECUTADO)

EVA REGINA MELKE MOLINA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004714-73.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010584-26.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADELIS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010584-26.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021125-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA PAULA RIBEIRO (EXECUTADO)

A P R BORGES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021125-93.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004295-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNES LUIZ MOREIRA (EXECUTADO)

POP JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 

(EXECUTADO)

ANA BONETTI MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004295-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047370-49.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GONCALVES SILVA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

ADEMIR GONCALVES SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047370-49.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012959-53.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EORAIDE MARIA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

EORAIDE MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012959-53.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010430-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010430-51.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017375-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALCEDINA DE AMORIM (EXECUTADO)

CELSO GONCALVES DE AMORIM (EXECUTADO)

KING COMERCIAL DE HORTIFRUTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017375-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029194-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUMAYA COMERCIO DE CONFECCOES ROUPAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029194-51.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007799-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MARIA SANFORD (EXECUTADO)

JOSE RODOLFO KOBOLDT MACHADO (EXECUTADO)

NOVATEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007799-76.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010860-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA - ME (EXECUTADO)

ELIAS JOSE RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010860-32.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002608-21.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA MAIA LISBOA (EXECUTADO)

CEDILSON NOGUEIRA CUNHA (EXECUTADO)

CELISMAR NOGUEIRA CUNHA (EXECUTADO)

ELOSCAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002608-21.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 234 de 720



no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038928-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O J DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

OSMAR JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038928-02.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009786-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009786-74.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011800-56.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011800-56.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016098-76.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO PADUA DA SILVA (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS ITAJAI LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO NETO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016098-76.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031149-88.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA CRISOSTOMO LTDA 

(EXECUTADO)

COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS CRISOSTOMO LTDA 

(EXECUTADO)

ORLANDO SANCHEZ GARCIA FILHO (EXECUTADO)

GILMAR BARBOZA DE CAMPOS (EXECUTADO)

ALBERTO FRANCISCO MAZUQUELE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031149-88.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040100-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040100-42.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004653-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANA BELLE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

ANGELO CALMAN GONCALO (EXECUTADO)

JARDEL GRANATO MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004653-90.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014797-94.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014797-94.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011018-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO DE MELO (EXECUTADO)

ISMAEL BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

RODOLFO ALFREDO MUNHOZ (EXECUTADO)

SUPRIMARKET BRASIL COMERCIO E LOCACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011018-87.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0010601-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERRAZ LOGRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0010601-95.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008271-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAN P ALVES - ME (EXECUTADO)

ELIAN PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008271-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026978-30.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILLIARD AUGUSTO DE LIMA (EXECUTADO)

VIDELVIQUE MIRANDA VELASCO (EXECUTADO)

RODRIGO RIBEIRO (EXECUTADO)

BRINGHENTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

IENER CARLOS MACEDO (EXECUTADO)

FRANCISCO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026978-30.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006398-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. PITTHAN DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006398-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006371-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE LOURDES GONCALVES GOMES (EXECUTADO)

MARTA DE LOURDES GONCALVES GOMES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006371-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031849-69.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARTA CASSIANO (EXECUTADO)

DROGARIA AMERICA LTDA (EXECUTADO)

LUCIMARA PAULA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031849-69.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030827-05.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)
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ARNALDO FRANCISCO MODOLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030827-05.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010802-54.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS MEDRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010802-54.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005795-86.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO A DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005795-86.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016310-29.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016310-29.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006886-26.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006886-26.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003507-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003507-38.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010839-81.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANEFLEX ESTOFADOS DA AMAZONIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010839-81.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032845-67.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA (EXECUTADO)

ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

REALMAG VEICULOS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDER AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

ADRIANA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032845-67.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006325-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDA MAIA DA VEIGA (EXECUTADO)
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EDSON MAURO MAIA DA VEIGA (EXECUTADO)

HBD COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006325-31.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017321-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE ABREU (EXECUTADO)

M A DE ABREU - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017321-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045499-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

UNIVERSAL PAPEIS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

IRIS CLARA DA SILVA (EXECUTADO)

EDJUNIOR FERNANDES DA SILVA NASCIMBEM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045499-81.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021085-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FESTINO DELGADO (EXECUTADO)

MONTEIRO & FESTINO DELGADO LTDA (EXECUTADO)

ALINE RODRIGUES MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021085-14.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026305-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO ANTUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026305-32.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014803-33.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NERY CHIROLI (EXECUTADO)

JOAO NERY CHIROLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014803-33.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039949-08.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORAIR CASTRO ALEXANDRIA JACOBS (EXECUTADO)

JOAO SALIM DALE VEDOVE JACOBS (EXECUTADO)

DIMENSAO INFORMATICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039949-08.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005442-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIADES PAULIQUEVIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005442-21.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035788-23.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI LUIZ SILVA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO SAPIENZA (EXECUTADO)
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FRANCISCO EDUARDO GEROSA CILENTO (EXECUTADO)

ANDRE LUIS DOS REIS TAVARES (EXECUTADO)

FABIO FERNANDO FERRO (EXECUTADO)

LUIS ANTONIO CILENTO (EXECUTADO)

ANGELA MASSAFERRO CILENTO (EXECUTADO)

METRON DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035788-23.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012821-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BORIS JACOBSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN OAB - MT4242-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO ROBERTO 

CURVO PROCESSO n. 1012821-15.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

100,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOAQUIM 

BORIS JACOBSEN Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 153, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE 

ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, SEMA - 

secretaria de meio ambiente, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Certifico que impulsiono o feito a fim 

de intimar o patrono do requerente para impugnar à contestação. CUIABÁ, 

29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011327-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO COSTA MORALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar à contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018239-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IZIDORO CORSO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA CORSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIETTI MATTHES OAB - SP296899 (ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Considerando a informação de que 

não foi encontrada nenhuma guia vinculada referente ao recolhimento das 

custas e taxa judiciária, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar tal irregularidade, sob pena de cancelamento e 

extinção do feito, nos termos do art. 290, do CPC-2015. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50079 Nr: 3564-25.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da 

pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à 

infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 67936 

de 07.03.2006, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 651512/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 

20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, 

caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da 

multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.196,07 (três mil, cento e 

noventa e seis reais e sete centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 

3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo – R$ 31.960,79 (trinta e um mil, 

novecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) –, não 

excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, 

§3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51447 Nr: 771-79.2019.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almeri Maria Dambros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 
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IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos à 

Execução, em todos os seus termos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

 Por fim, verifica-se a presença nos autos de elementos a amparar a 

concessão do benefício de justiça gratuita, razão pela qual DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98, do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar a embargante nas custas e despesas processuais.

Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, 

ambos do art. 85, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a 

exigibilidade dessa condenação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC (Precedente: TJMT – Ap. 33774/2017).

DETERMINO, ainda, seja trasladada cópia da presente sentença para os 

autos da Ação de Execução Fiscal n. 118.78.1999.811.0082 (Cód. 568).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23878 Nr: 357-57.2014.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, julgo procedentes os embargos opostos e, por 

conseguinte, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I 

c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que 

o embargante cumpriu com a obrigação assumida no TCRDAS quanto à 

recuperação da área degradada, bem como que a obrigação firmada no 

TCC foi prorrogada com a emissão do CAR cujo recibo de inscrição é 

MT-5107040-A3BEF416EB2544FB94B767FE636F323, sendo que, 

atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do 

SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão 

ambiental.

Por fim, em que pese o acolhimento do pedido do embargante, 

considerando que ele deu ensejo à interposição da execução, por não ter 

satisfeito a obrigação de apresentar os relatórios técnicos anualmente, 

bem como o projeto de compensação, impedindo, desse modo, que o 

órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas 

degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§2º, 

3º e 8º, do CPC.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, 

não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 

496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades 

legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução de 

Obrigação de Fazer n. 440-78.2011.811.0082 (Código 20583) em apenso 

e, a seguir, arquivem-se.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 523181 Nr: 15209-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IRIAN DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO KLUZKOVSKI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO BOM DESPACHO 

GALVÃO COSTA - OAB:19266/MT, EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Autos código nº 523181

Vistos, etc.

 Cumpra-se a decisão de fls. 420, especialmente no que tange à intimação 

da defesa para os fins do artigo 422 do CPP.

Trasladem-se as decisões, laudos e demais peças relevantes juntadas 

nos apensos, para este processo principal, e arquivem-se os incidentes 

com as baixas e anotações necessárias.

 Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 461438 Nr: 1271-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO YULE BELLUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 a 

imputação conferida ao réu JOSÉ RENATO YULE BELLUF, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 14/10/1985, portador do RG n° 

12283550 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 020.072.891-13, filho de Marta 

Yule Belluf e José Oswaldo de Campos Belluf.

Após o trânsito em julgado para a acusação, retorne-me os autos 

conclusos para análise da prescrição retroativa e ainda:

COMUNIQUE-SE o Cartório Distribuidor e instituto de Identificação.

PROCEDA-SE a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, 

devendo a autoridade policial trazer ao processo o respectivo auto.

 RESTITUAM-SE ao réu os objetos que se encontram apreendidos nos 

autos (um cartão do Banco do Brasil, um cheque no valor de R$ 150,00 e 

um aparelho celular Iphone 6 de cor cinza), devendo o mesmo se 

apresentar no prazo de 05 dias a este juízo. Em caso de inércia do 

acusado, desde já, DETERMINO o perdimento dos mesmos em favor do 

FUNESD.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

Às providências. Expediente necessário. P.I.C.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 618437 Nr: 8314-25.2020.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARGARETE BUENO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDA PEREIRA VILELA 

CAVALCANTE - OAB:27071, WIDSON VILELA CAVALCANTE - 

OAB:25565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, ACOLHO o parecer ministerial de fls. 18/22 para, 

nos termos do art. 118 do CPP, INDEFERIR o pedido de restituição 
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formulado por MARGARETE BUENO RIBEIRO.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de Cód. 615172.

Feito isso, desapense-se o presente feito e, transcorridos os prazos 

legais sem interposição de recurso tempestivo, arquive-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 552538 Nr: 43826-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, 

JANDERSON DOS SANTOS LOPES, PAULO WITER FARIAS PAELO, 

DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO 

MOREIRA, PAULO RICARDO SANTANA, FABIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, ULISSES BATISTA 

DA SILVA, FRANCISCO SOARES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, JOÃO 

EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA 

- OAB:16552/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, 

LUMA MARI DE OLIVEIRA LEMES - OAB:23595/E, PATRICIA 

GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, RÚBIA FERRETTI 

VALENTE - OAB:99943, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - 

OAB:23396/O, Tallita Rosa Cruz de Almeida - OAB:21.606/MT

 AÇÃO PENAL nº 43826-40.2018.811.0042 – COD - 552538.

Operação “Red Money”

VISTOS

Autos desmembrados da Ação Penal nº 31526-46.2018.811.0042 – 

Código nº 540068

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face de DEMIS 

MARCELO FERREIRA MENDES, JANDERSON DOS SANTOS LOPES, 

PAULO RICARDO SANTANA, DEIKSON CONCEIÇÃO MAGALHÃES, 

WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, PAULO WITER FARIAS PAELO, 

ULISSES BATISTA DA SILVA, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, 

FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO e FRANCISCO SOARES 

LACERDA, pela prática, em tese dos delitos previstos nos artigos 35 e 33, 

caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 69 do Código Penal.

Às fls. 3333/3337, foi recebida a denúncia, bem como determinada a 

citação dos acusados retro mencionados.

Às fls. 3608/3610, consta decisão, na qual dentre outras deliberações 

determinei vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação da 

Resposta à acusação em face ao acusado DEMIS MARCELO FEREIRA 

MENDES e, ainda, vista ao Ministério Público para manifestar acerca das 

preliminares arguidas pelas defesas dos acusados, bem como quanto ao 

pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa de 

WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA.

Às fls. 3613/3614, a defesa de WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, 

requer o direito de acompanhar pessoalmente a toda instrução processual 

destes autos.

 Às fls. 3615/3645, a defesa de ULISSES BATISTA DA SILVA, requer a 

Revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para a 

conclusão da instrução criminal e audiência de requisitos para a sua 

manutenção.

Às fls. 3727/3734, consta a Resposta a Acusação em defesa de DEMIS 

MARCELO FERREIRA MENDES, através da Defensoria Pública, arguindo 

preliminares de incompetência para processamento dos delitos, haja vista 

a violação do juiz natural, com a consequente remessa a uma das varas 

especializadas de combate ao tráfico de drogas.

 A inépcia da peça acusatória, haja vista a ausência da exposição do fato 

criminoso com todas as suas circunstancias, bem como a violação do 

promotor natural, por não serem integrantes do GAECO.

Às fls. 3735/3740, consta o r. Parecer ministerial, no qual manifestou pela 

rejeição das preliminares de inépcia da inicial e ausência de justa causa, 

da competência do Juízo, bem como pelo indeferimento da revogação da 

prisão preventiva dos denunciados WAMBASTHER OLLIOM BISPO 

MOREIRA e ULISSES BATISTA DA SILVA.

Às fls. 3745/3750, foi juntado aos autos petição formulada pela defesa de 

JANDERSON DOS SANTOS LOPES, requerendo a revogação da prisão 

preventiva e/ou relaxamento, em razão da pandemia da COVID-19, 

alegando elevadíssimo risco de contágio entre os recuperandos, bem 

como da impossibilidade do Sistema de Saúde fornecer cuidados médicos 

a todos.

Ressaltou que, em virtude da suspensão dos prazos processuais até o 

dia 30.04.2020, restará ao acusado o prejuízo de não ter sua instrução 

processual encerrada, haja vista que a audiência designada para o dia 

07.04.2020, não se realizará.

 Ressalta, ainda, que o acusado se encontra custodiado desde 

08.08.2018, sendo certo que o lapso temporal da prisão do mesmo ofende 

ao princípio da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal por 

excesso de prazo.

 Instado a se manifestar sobre o pleito, pelo digno Promotor de Justiça, às 

3751/3756, pugnou pelo indeferimento do pleito da defesa.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 DA INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Conforme se verifica, as defesas de JONAS SOUZA GONÇALVES 

JÚNIOR, FRANCISCO SOARES LACERDA, WAMBASTER OLLIOM BISPO 

MOREIRA e ULISSES BATISTA DA SILVA, pugnaram pela rejeição da 

denúncia ao argumento de inépcia da peça acusatória por ausência de 

justa causa.

Em face das alegações de ocorrência de denúncia genérica consigno que, 

conforme magistério doutrinário, uma inicial acusatória deve conter 

exposições narrativas e demonstrativas revelando o fato com todas as 

suas circunstâncias, como a pessoa que o praticou, a maneira como agiu, 

os motivos que a levaram a assim proceder, os meios que empregou, o 

malefício que produziu, o lugar e o tempo que ocorreu ação, descrever o 

corpo de delito, dar as razões de convicção ou presunção, além de 

nomear as testemunhas e informantes.

Ao verificar cuidadosamente as razões apresentadas pelas Defesas, bem 

como a peça introdutória dos autos, entendo que suas pretensões não 

merecem amparo.

De fato, o artigo 41 do Código de Processo Penal, ao descrever os 

requisitos mínimos da denúncia válida, estabelece, expressamente, a 

necessidade de se descrever a exposição do fato criminoso, com todas 

as suas circunstâncias, in verbis:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Nesse diapasão, conforme leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, 

deve a denúncia conter:

 “à exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias”. E 

explica: “Não há necessidade de minúcias, mas não pode ser sucinta 

demais. Deve restringir-se ao indispensável à configuração da figura 

delitual penal e às demais circunstâncias que envolverem o fato e que 

possam influir na sua caracterização”. (Código de Processo Penal 

Comentado. Vol. I. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 162).

No caso presente verifica-se que os requisitos mínimos para a propositura 

da Ação Penal foram atendidos, porquanto há descrição de figuras típicas, 

em tese, imputadas aos réus; todos estão devidamente identificados e 

qualificados; há descrição das condutas imputadas a cada um e pedido de 

condenação na peça inicial.

Assim, restaram satisfatoriamente atendidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal.

As ponderações defensivas quanto à falta de individualização das 

condutas não merecem acolhimento, já que a leitura da peça inicial deixa 

ver, satisfatoriamente, o que pretende o Ministério Público imputar a cada 

um dos acusados.

 Com efeito, para cada fato imputado o Ministério Público cita qual teria sido 

a conduta, a data em que ocorreu, as pessoas nela envolvidas e 

demonstra até mesmo qual dos acusados teve, em cada caso, conduta 

mais proeminente.
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Neste aspecto é bom lembrar que não se exige que a peça vestibular 

esclareça pormenorizadamente a participação de cada denunciado, sendo 

suficiente que narre os fatos a ponto de permitir ao julgador e à defesa a 

extração do núcleo do tipo penal imputado, o que no caso em pauta é 

perfeitamente possível.

Insta salientar que não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada 

em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo 

Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em 

tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos acusados, 

terminando por classificá-los, ao indicar os ilícitos supostamente 

infringidos.

 Há de se revelar, ainda, que na peça acusatória restou demonstradas 

provas colhidas durante as investigações, composto por interceptações 

telefônicas, afastamento de sigilo bancário, análise de dados em 

aparelhos celulares apreendidos, provas documental, prova subjetivas 

(interrogatórios e testemunhos), documentos extraídos de outras 

investigações e processos judiciais compartilhados, logo, a peça 

acusatória narra em que consistiu a ação criminosa dos réus nos delitos 

em que lhe incursionou.

Assim, observado que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 

41 do Código de Processo Penal, individualizando a conduta atribuída aos 

acusados, o que possibilitou que eles se defendessem dos fatos que lhe 

foram imputados, não há que se falar em sua inépcia.

Neste sentido cito a seguinte Jurisprudência:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INÉPCIA DA DENÚNCIA 

SUSCITADA PELA PGJ – INOCORRÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL QUE 

PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PLEITO PELO 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADO BIS IN IDEM – 

INVIABILIDADE – IMPUTAÇÃO QUE SE REFERE A ELEMENTOS 

SUBJETIVOS E BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ANÁLISE DA 

PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE 

DEMANDA INCABÍVEL INCURSÃO DE MÉRITO – REQUESTADA AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP E POSSIBILIDADE DE 

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – VIABILIDADE – 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. não há falar em inépcia da inicial 

quando devidamente individualizada na peça acusatória a conduta do 

agente, os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos e, ainda, 

preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo 

Penal. A conduta de integrar organização criminosa não se confunde com 

as infrações penais decorrentes das atividades por ela orquestradas, 

mormente porque possuem elementos subjetivos diferentes e tutelam bens 

jurídicos diversos, de modo que a persecução penal instaurada para 

apurar a ilicitude do vínculo associativo existente entre os codenunciados 

não obsta a propositura de ação penal quanto aos demais delitos 

investigados. Qualquer incursão a respeito da profundidade da 

participação do paciente na referida organização criminosa demandaria 

inevitável exame e valoração de provas, o que somente poderá ser 

realizado após a instrução processual. A gravidade em abstrato do crime 

supostamente praticado pelo paciente não é fundamento suficiente para 

demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da 

ordem púb l i ca .  Ordem parc ia lmen te  conced ida .  (N .U 

0180897-21.2015.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Vejamos.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE 

CAPITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE 

PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. 

LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO 

DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus 

é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver 

inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de 

causa de extinção da punibilidade ou nos casos de ausência de indícios 

de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, inclusive, quando a 

prova anteriormente colacionada for considerada ilícita. II - Na hipótese, 

não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial 

acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo 

a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de 

defesa. III - A propositura da ação penal exige tão somente a presença de 

indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou 

afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de 

oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. IV - 

Existindo elementos probatórios mínimos a embasar a imputação quanto 

aos crimes de lavagem de capitais, não há que se falar em falta de justa 

causa para a ação penal. Há descrição satisfatória da conduta que é 

imputada aos recorrentes, eis que teriam recebido no Brasil valores 

oriundos da Dinamarca, obtidos de maneira ilícita, por meio de crimes 

graves por lá cometidos. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 98769 DF 2018/0128318-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 

Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 22/08/2018)

Desta feita, REJEITO a preliminar suscitada.

DA ALEGAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

Verifica-se que o acusado ULISSES BATISTA DA SILVA, através da sua 

defesa alega a incompetência deste Juízo, porquanto foi denunciado 

apenas pelo crime de associação ao tráfico e ao tráfico de drogas.

Insta esclarecer que a denúncia teve como base o Inquérito Policial nº. 

034/2017/GCCOPJC/MT foi recebida nos autos da Ação Penal nº 

31526-46.2018.811.0042 – Código nº 540068, e foi dividida em núcleos de 

atuação diante da pluralidade de acusados, conforme requerimento 

ministerial.

Com isso, o denunciado ULISSES BATISTA DA SILVA, foi denunciado nos 

autos CÓDIGO 552537 (NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – 

denúncia 2) pela prática do crime de organização criminosa, previsto no 

artigo, 2º, §3º, da Lei 12.850/2013, e de lavagem de dinheiro, previsto no 

artigo 1º §§ 1º, II e 4º, da Lei nº. 9.613/1998.

Nestes autos (CÓDIGO - 552538), o acusado foi denunciado como incurso 

no artigo 33, caput e art. 35, ambos da Lei nº. 11343/2006, por fatos 

apurados nas investigações constantes no Inquérito Policial nº. 

034/2017/GCCOPJC/MT, em que as investigações demonstram os 

sistemas criados para arrecadação e movimentação financeira da 

organização criminosa Comando Vermelho.

Consta dos autos da denúncia, o quadro operacional das atividades 

desenvolvidas pelos denunciados, indicando, em tese, tratar-se de uma 

verdadeira ORCRIM. Para tanto, o acusado ULISSES BATISTA DA SILVA, 

vulgo “Véio” ou “Coroa”, foi identificado, em tese, como integrante da 

Organização Criminosa – CVMT, haja vista que as diligências policiais 

(quebra de sigilo bancário e interceptações telefônicas realizadas) 

evidenciaram a conta bancária de sua esposa MICHELE ROGÉRIA 

DELFINO, observou ter superado a monta de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais) em movimentação.

 Além, disso, ressurge dos autos do Inquérito Policial investigatório que, 

em data incerta, porém, com intensa atividade a partir de fevereiro de 

2017, na região metropolitana de Cuiabá/MT, os denunciados, dentre eles, 

ULISSES BATISTA DA SILVA, em tese, se associaram juntamente com 

outras pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico 

de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Assim, concluiu o órgão ministerial que aportaram aos autos diversas 

informações que evidenciam que, em tese, o acusado faz parte de uma 

ORCRIM responsável pela prática de tráfico de drogas, altamente 

organizados, contando com grande número de colaboradores 

(faccionados ou não) com funções bem definidas com objetivo de 

dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos em favor da Organização.

Desse modo, não há que se falar em incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente demanda, haja vista que o delito aqui 

apurado está interligado com a Organização Criminosa, Comando 

Vermelho, assim como consubstancia-se em um dos Núcleos de Divisão 

de tarefas, nesse caso a associação para o tráfico e o tráfico, geradores 

de recursos para o sustento da ORCRIM.

Dessa forma, constato que, ao tempo em que deflagrada a Ação Penal, 

havia, além de provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes 

de autoria, elementos bastantes o suficiente de que os crimes praticados 

pelo acusado estariam inseridos em contexto de atividades da 

organização criminosa, de modo que fica evidenciada a competência da 7ª 

Vara Criminal da Capital-MT para processar e julgar o feito.

Desta feita, REJEITO a preliminar suscitada.

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL -

 A defesa de DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, arguiu em sede de 

preliminar na Resposta à acusação, a violação ao principio do Promotor 

Natural, em face da atuação do GAECO após o recebimento da denúncia.

Pois bem.

 O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
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regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, sendo regido sob os princípios institucionais da unidade, 

indivisibilidade e independência funcional, conforme artigo 127, caput e o 

parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988.

 O princípio da unidade significa dizer que os membros do Ministério 

Público integram um só órgão, sob a direção única de um só 

Procurador-Geral. Já o princípio da indivisibilidade consiste em um 

Ministério Público uno, visto que um membro ministerial poderá substituir o 

outro, de acordo com as normas legais. Sobre o tema, ensina Alexandre 

de Moraes:

 Significa dizer que cada um dos membros ministeriais o representa como 

um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas 

atribuições.

 Ademais, a Constituição Federal consagrou no artigo 129, as funções 

institucionais do Ministério Público e, dentre elas, a de promover a ação 

penal pública, o que revela o monopólio constitucional da ação penal 

pública, na forma da lei. In verbis:

 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

 I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

 Além da previsão constitucional, denota-se que o artigo 100, § 1º, do 

Código Penal, assim como, o artigo 25, inciso III, da Lei Orgânica Nacional 

do Ministério Público dos Estados, estabelece a titularidade exclusiva do 

Ministério Público para promover a Ação Penal pública, a qual será 

promovida na forma da lei. Vejamos o que diz o Código Penal Brasileiro:

 Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a 

declara privativa do ofendido.

 § 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, 

quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do 

Ministro da Justiça.

 No mesmo diapasão, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos 

Estados, preconiza em seu art. 25, senão vejamos:

 Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e 

Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério 

Público:

 (...)

 III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

 Não se pode olvidar, ainda, que o artigo 22, inciso III, da Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também, estabelece a 

titularidade exclusiva do Ministério Público para promover a Ação Penal 

pública, in verbis:

 Art. 22. Além das funções previstas nas Constituições Federal e 

Estadual, nesta e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

 (...)

 III – promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei;

 Assim, se observa que a legislação que tem por finalidade regular as 

funções do Ministério Público no processo criminal é o Código de Processo 

Penal, conforme se observa no artigo 257, inciso I, vejamos:

 Art. 257. Ao Ministério Público cabe:

 I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida 

neste Código;

 É valido ressaltar, que “promover a Ação Penal”, significa dizer que o 

membro ministerial poderá e deverá realizar a gestão das provas e arcará 

com o ônus de sua produção, sendo tal incumbência indisponível e 

indelegável.

 Aliado a isto, observa-se, que a Resolução nº 187/2019-CPJ, do Colégio 

de Procuradores de Justiça substituiu a Resolução 16/2003, 

regulamentando a atuação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime 

Organizado do Estado de Mato Grosso, onde identifica em seu artigo 5º 

§4º que:

 Art. 5º. Cabe ao GAECO à identificação, prevenção e repressão das 

atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato 

Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de 

lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de 

ações de inteligência, investigações, medidas extrajudiciais e judiciais, 

cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

 § 4º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento 

administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será 

distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de 

organização criminosa e os delitos conexos, sendo facultado ao Promotor 

de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem 

conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos 

autos.

 Destaco, ainda, a Resolução nº 187/2019-CPJ acerca das atribuições do 

GAECO, passando a ter a seguinte redação. Vejamos:

 “Art. 6º - São atribuições do GAECO:

 I - realizar serviços de inteligência e investigação, produzindo 

informações e prova;

 II – recolher, organizar, analisar e armazenar informações criminais 

sensíveis que possam indicar movimento ou atividades de grupos, 

associações ou organizações criminosas no Estado de Mato Grosso, bem 

como a identidade de pessoas relacionadas às organizações criminosas;

 III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

 IV - realizar outras atividades necessárias à produção de provas;

 V- requisitar, instaurar, conduzir e acompanhar inquéritos policiais acerca 

de notícias de crimes praticados por organizações criminosas no território 

estadual;

 VI - atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso 

da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com 

interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição;

 VII – promover medidas cautelares preparatórias e incidentais 

necessárias à persecução penal e para garantir o cumprimento de 

eventual decisão condenatória, mormente o ressarcimento do dano 

provocado e demais efeitos patrimoniais;

 VIII – requerer o arquivamento do inquérito policial ou de investigação 

criminal em juízo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal;

 IX – celebrar termo de acordo de colaboração premiada e requerer sua 

homologação perante o juízo competente;

 X – atuar em conjunto com outros órgãos do Ministério Público, ainda que 

não detentores de atribuição criminal, viabilizando ações coordenadas e 

intercâmbio de informações e dados;

 XI – prestar, segundo deliberação da coordenação do GAECO, auxílio às 

Promotorias e/ou Procuradorias de Justiça, quando solicitado;

 XII – difundir dados e informações não sigilosas, visando a prevenção e 

repressão ao crime organizado;

 XIII – atuar em conjunto com outros órgãos estaduais e/ou federais 

incumbidos da prevenção e repressão a crimes praticados no âmbito de 

grupos ou organizações criminosas;

 § 1º Faculta-se aos integrantes do GAECO requererem medidas 

cautelares e o oferecimento de denúncia em conjunto com o Promotor de 

Justiça que tenha prévia atribuição com o crime conexo, nas 

investigações que tenha conduzido, ainda que o delito apurado não tenha 

sido praticado no âmbito de grupos ou organizações criminosas.

 § 2º Na hipótese de os integrantes do GAECO verificarem, no curso das 

investigações, não se tratar de crime de organização criminosa ou de 

crime conexo, adotarão as providências cabíveis para o envio dos autos 

ao juízo ou órgão de execução competente, sem prejuízo da possibilidade 

de atuação em conjunto com o Promotor de Justiça natural.

 Desse modo, conclui-se que as atribuições dos Promotores de Justiça 

lotados no GAECO não se encerram com o recebimento da denúncia, de 

modo que deve atuar em todas as fases da persecução penal, inclusive, 

com interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição.

 Outrossim, ainda, que os Promotores integrantes do GAECO, sejam 

designados pelo Procurador-Geral de Justiça, não há que se falar que o 

GAECO ofendeu o princípio do PROMOTOR NATURAL, nos termos da 

Constituição Federal e das Leis infraconstitucionais e da Resolução 

187/2019.

 No que tange, a discussão sobre a legitimidade da atividade, em Juízo, 

dos membros do Ministério Público que atuaram na fase investigativa, 

observou que se encontra pacificado o entendimento das Cortes 

Superiores, e inclusive, constitui objeto de súmula editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Vejamos:

 STJ – Súmula nº 234: A Participação de membro do Ministério Público na 

fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição 

para o oferecimento da denúncia.

 Desta feita, REJEITO a preliminar suscitada quanto à atuação do GAECO 

no presente feito.

 DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS 

WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA e ULISSES BATISTA DA SILVA.

Preliminarmente, destaco que, muito embora, não tenha sido o objeto, 

tampouco a fundamentação os demais pedidos de Revogação de Prisão 

Preventiva, além dos acima elencados, o consignado na Recomendação 

do Conselho Nacional de Justiça n.º 62/2020, passo a reanálise de todas 

as prisões preventivas decretadas nos presentes autos.

 Compulsando os autos, verifico que a decretação da Prisão Preventiva 
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dos 10 (dez) acusados, foi devidamente fundamentada com esteio na 

garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta 

evidenciada pela atuação em conjunto de todos indiciados que colaboram 

EFETIVAMENTE para o fortalecimento da facção criminosa COMANDO 

VERMELHO, através de movimentação de recursos financeiros oriundo do 

tráfico de drogas, roubo, estelionato, extorsão e outros delitos.

 Inicialmente, destaco que todos os acusados presos já apresentaram 

respostas à Acusação e o processo está na iminência da realização de 

audiência de instrução, encontrando-se o processo em seu regular 

andamento, conforme vejamos na tabela abaixo.

 ACUSADOS RESPOSTA ACUSAÇÃO. SITUAÇÃO PRISIONAL IDADE 

DOENÇA GRAVE

 1. DEMIS MARCELO FEREIRA MENDES Fls. 3727/3734 PRESO em 

08.08.2018. 46 ANOS Não possui

 2. JANDERSON DOS SANTOS LOPES Fls. 3349/3351 PRESO em 

08.08.2018. 27 ANOS Não possui

 3. PAULO RICARDO SANTANA FLS. 3547/3571 PRESO em 08.08.2018 24 

ANOS Não possui

 4. DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES Fls. 3375/3388 PRESO em 

08.08.2018. 31 ANOS Não possui

 5. WAMBASTTER OLLIOM BISPO MOREIRA Fls. 6737 PRESO há 

aproximadamente 06 meses. 34 ANOS Não possui

 6. PAULO WITER FARIAS PAELO Fls. 3410/3411 PRESO em 08.08.2018. 

45 ANOS Não possui

 7. ULISSES BATISTA DA SILVA

 Fls. 3361/3374 PRESO em 08.08.2018. 29 ANOS Não possui

 8. JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR

 Fls. 523/3527 PRESO em 08.08.2018. 36 ANOS Não possui

 9. FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO Fls. 3356/3359 PRESO 

em 08.08.2018. 34 ANOS Não possui

 10. FRANCISCO SOARES LACERDA FLS. 3547/3571 PRESO em 

08.08.2018 45 ANOS Pressão Alta

Outrossim, em análise detida da tabela acima, observo que nenhum dos 

acusados presos se enquadraram no Grupo de Risco estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS1, ante a pandemia do vírus 

COVID-19 que assola todo o mundo, ao passo que não observo qualquer 

motivo para revogar as prisões preventivas, decretadas em face dos 

acusados.

 Recaem sobre os acusados nesta ação Penal as imputações previstas 35 

e 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 69 do Código Penal, 

sendo os mesmos inseridos no NÚCLEO DE ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS DO COMANDO VERMELHO 

DE MATO GROSSO.

 Verifica-se dos autos, que na apuração do Inquérito Policial nº 

034/2017/PJC/GCCO, foram colhidos elementos indiciários para o 

oferecimento de denúncia em desfavor dos mesmos, uma vez que teriam 

envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, em 

especial na arrecadação de recursos através da prática de delitos, como 

roubo de veículos, tráfico de drogas, associados a lavagem de capitais, 

ocasião em que fora apurado a movimentação nas contas bancárias dos 

investigados na ordem de R$ 52.394.248,50 (cinquenta e dois milhões, 

trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta centavos).

 Nesse sentido, a Autoridade Policial individualizou as condutas dos 

requerentes nos seguintes termos:

 1. DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, vulgo “Fusca”, seriam em tese, 

chefe de “Macarrão” possuindo posição de liderança na Organização 

Criminosa, por ser o responsável pelos cadastros pelas taxas cobradas 

para o funcionamento das “biqueiras” ou bocas de fumos, além de exercer 

os controles das bocas de fumo.

2. WAMBASTTER OLLIOM BISPO MOREIRA, em tese, é o responsável por 

utilizar a conta bancária de seus familiares para realizar com outros 

integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para 

lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho, 

especialmente do comércio de substancia entorpecente, sobremodo a 

ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório 

LAB/PJC de fls. 225/348.

3. JANDERSON DOS SANTOS LOPES, vulgo, “Cawboy”, possui, em tese, 

posição de liderança na ORCRIM na movimentação do tráfico de drogas 

dentro e fora da Penitenciária Central do Estado. Verificou-se, ainda, o seu 

vínculo com JJ INFORMÁTICA e CELULARES. Sua companheira, seria, em 

tese, sua auxiliadora nas atividades criminosas.

4. DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, vulgo “DK”, juntamente com 

sua esposa FABIANA DE OLIVEIRA, teriam, em tese, juntos movimentado 

valores superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), efetuando 

transferência para Bruna (esposa de Brasília) e a empresa JJ 

INFORMATICA.

 5. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo “Paulo Ita” ou “WT”, foi 

identificado, em tese, como integrante da Organização Criminosa – CVMT, 

durante as diligências policiais (quebra de sigilo bancário e interceptações 

telefônicas realizadas), utilizando-se da conta bancária de sua esposa 

CRISTIANE PATRÍCIA, tendo superado a monta de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais) em movimentação, bem como exercia supostamente 

cargo de liderança dentro do núcleo financeiro da Organização Criminosa.

6. ULISSES BATISTA DA SILVA, vulgo “Véio” ou “Coroa”, foi identificado, 

em tese, como integrante da Organização Criminosa – CVMT, durante as 

diligências policiais (quebra de sigilo bancário e interceptações telefônicas 

realizadas), utilizando-se da conta bancária de sua esposa MICHELE 

ROGÉRIA DELFINO, tendo superado a monta de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais) em movimentação.

 7. JONAS SOUZA GONÇALVES, vulgo “Batman” ou “K9”, possui, em tese, 

liderança dentro da organização e seria responsável, juntamente com sua 

esposa JENIFFER integrantes da facção criminosa, responsáveis pela 

criação da empresa JL informática Comércio e Serviços EIRELI ME (nome 

fantasia JJ informática), em tese, utilizada para movimentar recursos 

financeiros obtidos de maneira criminosa pelo no núcleo financeiro da 

Organização Criminosa.

 8. FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “Lacoste” ou 

“Zaca”, foi identificado como suposto integrante da Organização 

Criminosa, responsável por proceder a remessa de valores decorrentes 

do tráfico de drogas e ocultação e dissimulação da origem ilícita, auxiliando 

materialmente. O acusado, ostenta uma condenação por organização 

criminosa, na qual, em tese, era membro do conselho final do Comando 

Vermelho, onde emitia ordens relativas ao sistema de arrecadação 

financeira a partir da região de Rondonópolis.

9. FRANCISCO SOARES LACERDA, vulgo “Brasília” ou “DF”, seria, em 

tese, um dos líderes do núcleo financeiro da Organização Criminosa, tendo 

movimentado quantia superior a R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e 

trezentos mil reais), exercendo por meio de sua esposa BRUNA CRISTINA 

comandos fora do presídio.

10. PAULO RICARDO SANTANA, vulgo “Macarrão”, seria em tese, como o 

principal responsável pela administração dos cadastros e conferencia do 

recolhimento das mensalidades de todas as “biqueiras” existentes na 

região metropolitana de Cuiabá/MT e que atuam em nome da Organização 

Criminosa.

 Pois bem.

 A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída 

da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz 

durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos 

pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), 

dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

De acordo com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP, 

para a decretação da prisão preventiva deverá restar preenchido os 

seguintes requisitos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado 

pelo estado de liberdade do imputado.??

 ?

 § 1º?A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de 

descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras 

medidas cautelares (art. 282, § 4o).?

‘?

 § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e 

fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos 

ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.????

 Art. 313.? Nos termos do?art. 312 deste Código, será admitida a 

decretação da prisão preventiva:?????

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

 II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o disposto no?inciso I do?caput?do art. 

64 do Decreto-Lei no?2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
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Penal;??????

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

 IV - (revogado).?????

 § 1º?Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 

sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos 

suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado 

imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese 

recomendar a manutenção da medida.

 § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a 

finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência 

imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de 

denúncia.

 Os requisitos da preventiva, como exigência de validade do ato são 

alternativos: garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a 

aplicação da lei penal, necessidade da instrução criminal, quando houver 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo 

gerado pelo estado de liberdade do imputado.??

 In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a 

decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos 

acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo 

criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

 A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de 

autoria consubstanciam a configuração do “fumus commissi delicti”, até 

porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar 

preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira 

que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de 

condenação.

 Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. 

Supremo Tribunal Federal, “in litteris”:

 Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes 

indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, 

a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança 

nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, 

como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in 

dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao 

decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RT páginas 64/77).

 Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a 

ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, bem 

como na conduta, em tese, externada pelos acusados, consistente na 

violência em que o grupo vinha exercendo com vias de fortalecer o âmbito 

de atuação da facção criminosa.

 De modo que, é certo o perigo que poderá ser gerado com a liberdade 

dos acusados, uma vez que conforme apontado pelas investigações o 

grupo seria, em tese, responsável por toda logística financeira da 

Organização Criminosa, ao passo que sua desarticulação não se trata 

apenas de garantir a ordem pública, mas evitar a prática de novos delitos 

não só pelos acusados, mas também de membros que necessitam de 

recursos financeiros para a prática criminosa.

 Ademais, o abalo à ordem pública é evidente, eis que o grande número de 

ilícitos cometidos pela organização, em tão pouco tempo, atingiu grande 

parcela da sociedade. O risco da reiteração criminosa, como já dito, 

também é premente, dada a constatação de que se trata de grupo 

criminoso que faz do crime seu meio de vida, como relatado pela 

Autoridade Policial quando do momento da quebra bancária e fiscal do 

grupo criminoso.

 Ressalta-se que os delitos apurados nesses Inquéritos Policiais que 

deram origem à Operação RED MONEY, eram praticados, em grande 

quantidade de dentro de Unidades Prisionais, de onde saiam as ordens, as 

movimentações bancárias, a compra e venda de móveis e imóveis para a 

lavagem de dinheiro, etc.

 Impende destacar que, in casu, a aplicação de cautelares diversas da 

prisão, previstas no artigo 319 do CPP são totalmente ineficaz, eis que 

nenhuma delas seria suficiente para refrear os crimes que estão sendo 

apurados, uma vez que o objeto elementar da presente Ação Penal é a 

movimentação de recursos financeiros por acusados que em sua maioria 

já se encontram segregados por outra prática delitiva, utilizando o nome de 

familiares e terceiros para dar continuidade nos “empreendimentos” 

criminosos.

 Nesse cenário, a defesa dos acusados apresenta como uma das 

justificativas para pugnar pela Revogação da Prisão Preventiva o excesso 

de prazo da prisão cautelar, na medida em que eles estariam presos há 

mais de 01 (um) ano, sem que a instrução estivesse encerrada.

 Outrossim, a jurisprudência do STF tem reconhecido caracterizar-se 

ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das 

circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual 

retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário.

 Com efeito:

 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO RÉU. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS 

ATIVIDADES DO GRUPO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE 

PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

COMPLEXIDADE DO FEITO, COM 5 RÉUS, COM ADVOGADOS 

DIFERENTES, 3 CRIMES E INÚMERAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE 

EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REITERADOS PEDIDOS DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. O habeas corpus não 

é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, 

necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, 

procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional 

de rito célere e de cognição sumária.2. Para a decretação da prisão 

preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. 

Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se 

ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), 

demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF 

e STJ.3. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a 

ordem pública em caso no qual se constata que o recorrente é integrante 

de organização criminosa fortemente armada - com explosivos, fuzis, 

pistolas, revólveres, coletes balísticos e munições -, bem estruturada e 

voltada para a prática de roubos à agências bancárias. Além disso, os 

réus são suspeitos da prática de outros crimes da mesma natureza. 

Restou evidenciado, no caso, a periculosidade concreta do recorrente e a 

necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de 

interromper a atividade ilícita. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no 

sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de 

organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo. 

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, 

não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais 

para a decretação da prisão preventiva.6. O constrangimento ilegal por 

excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma 

aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 

7. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se (i) pela complexidade 

do feito que possui 5 réus, com advogados diversos, 3 fatos e inúmeras 

testemunhas; (ii) pela necessidade de expedição de carta precatória para 

citação; e (iii) pelos pedidos de revogação da prisão efetuados pela 

defesa dos réus. 8. Recurso improvido.(STJ – RHC: 98792 RS 

2018/0127955-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, Data de Publicação 29.06.2018)

 Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a 

sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após 

já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de 

admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática 

da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, 

na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de 

Processo Penal:

 Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta 

de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem.????

 Nesse sentido, não houve a indicação significativa, além de que a 

instrução está iminente, fato que aumenta ainda mais a necessidade da 

prisão, visto que se forem colocados em liberdade poderão ameaçar 

testemunhas e informantes, bem como tentar se desvencilhar da aplicação 

da lei penal.

 Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que 

justificaram a prisão preventiva dos acusados, diante da gravidade 

concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, 
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suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante à facção, 

não havendo demonstração de alteração fática significativa a ensejar a 

revogação da prisão preventiva, bem como ante ao eminente perigo que 

poderá ser gerado com a liberdade dos acusados, nos termos do art. 316 

do CPP.

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de Revogação das Prisões 

Preventivas, formulados em favor de DOS ACUSADOS WAMBASTHER 

OLLIOM BISPO MOREIRA, ULISSES BATISTA DA SILVA e JANDERSON 

DOS SANTOS LOPES (FLS.3572/3606, 3615/3645 e 3745/3750), bem 

como MANTENHO as prisões preventivas decretadas EM FACE DOS 

DEMAIS ACUSADOS, reportando-me aos fundamentos do decisum 

originário (autos - 534159).

 À guisa de informação, quanto a análise das prisões dos acusados 

JONAS GONÇALVES JÚNIOR, FRANCISCO SOARES LACERDA, DEIKSON 

CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES e ULISSES BATISTA DA SILVA, ressalto 

que já foram analisadas em decisão proferida em 23.03.2020, nos autos 

COD. 552537.

Assim, INTIMEM-SE às defesas do teor desta decisão.

 Após, cessada a quarentena em face da COVID-19, ou vindo outros 

pedidos, RETORNEM-ME os autos para análise.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Cuiabá – MT, 28 de março de 2.020.

 Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006378-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. Z. R. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1006378-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NARA 

ZILDA RONDON DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ALESANDRO MAGALHAES LEITE 

SENTENÇA. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por 

NARA ZILDA RONDON DE SOUZA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

em desfavor de ALESANDRO MAGALHÃES LEITE, sustentando, em 

resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, 

consubstanciada nos crimes de ameaça e perturbação da tranquilidade. A 

medida protetiva foi deferida no dia 14.2.2019, conforme decisão de Id 

18030081. A vítima foi devidamente intimada. O requerido foi intimado por 

edital. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme acima 

relatado, diante das tentativas de localização do requerido para intimação 

pessoal das medidas, bem como diante da ausência de manifestação da 

vítima pela manutenção das mesmas, observando-se ainda o lapso 

temporal transcorrido sem qualquer fato novo ou possibilidade de contato 

com a requerente, carece a necessidade de manutenção das medidas de 

urgência. Insta consignar que o deferimento de medidas protetivas de 

urgência não está condicionado a um processo principal, uma vez que 

elas podem ser pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou 

cumulativamente, substituídas, revogadas e revistas, a qualquer tempo, 

sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem 

ameaçados ou violados (art. 19, § 2º, da referida Lei). Assim, não 

obstante os esforços empenhados, nos autos, para a localização das 

partes, bem como o longo transcurso do tempo após o deferimento das 

medidas, fica configurada a falta de interesse da requerente na 

persecução da ação. Isto posto, diante da ausência de interesse nas 

cautelares deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com fundamento 

no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se 

os autos. Publique-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1045488-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1045488-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLA 

CALETH DE ALMEIDA REQUERIDO: SILVIO DIAS SENTENÇA. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas formulado por CARLA CALETH DE 

ALMEIDA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

EMERSON SANTANA DE ALMEIDA (seu ex-namorado), sustentando, em 

resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, 

consubstanciada no delito de INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. A medida 

protetiva foi deferida no dia 9.10.2019, conforme decisão de Id 24803337. 

Após duas tentativas de intimação em endereços distintos, as partes não 

foram localizadas para serem intimadas. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme acima relatado, diante das tentativas de localização do 

requerido e da vítima para intimação pessoal das medidas, bem como pela 

manutenção das mesmas, observando-se ainda o lapso temporal 

transcorrido sem qualquer fato novo ou possibilidade de contato com a 

requerente, carece a necessidade de manutenção das medidas de 

urgência. Insta consignar que o deferimento de medidas protetivas de 

urgência não está condicionado a um processo principal, uma vez que 

elas podem ser pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou 

cumulativamente, substituídas, revogadas e revistas, a qualquer tempo, 

sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem 

ameaçados ou violados (art. 19, § 2º, da referida Lei). Assim, não 

obstante os esforços empenhados, nos autos, para a localização das 

partes, bem como o longo transcurso do tempo após o deferimento das 

medidas, fica configurada a falta de interesse da requerente na 

persecução da ação. Isto posto, diante da ausência de interesse nas 

cautelares deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com fundamento 

no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se 

os autos. Publique-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060457-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

ALINE DE MORAES BORGES OAB - MT12430-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1060457-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BARBARA 

MIRANDA DE MORAES REU: GABRIEL COSTA DE MORAES VISTOS. Defiro 

o pedido de Id: 31500779, para DESIGNAR AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, a se realizar na 

sala de audiências anexa a Secretaria deste Juízo, para o dia 29.06.2020, 

às 13h30. INTIMEM-SE as partes, o réu via DJe, para comparecerem na 

audiência designada. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da ré, à audiência de conciliação, será 
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considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo e que poderá o(a) 

Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil. CONSIGNE-SE, ainda, que a audiência ora designada 

poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para 

viabilizar a solução consensual (art. 696, do CPC), bem como de que, não 

havendo acordo, o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela requerida, 

quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I e art. 335, do CPC), e que, 

não sendo contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do 

CPC). Ciência à Defensoria Pública – Núcleo Criminal e ao Ministério 

Público. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006774-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1006774-25.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCIA GUARIM, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: TARCIZO CASSIANO DA SILVA VISTOS 

SENTENÇA Trata-se de Medidas Protetivas requeridas por MARCIA 

GUARIM, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

TARCIZO CASSIANO DA SILVA, pela suposta prática de violência de 

gênero nos termos da Lei 11.340/2006. Recebido o pedido, em sede de 

plantão judiciário, a liminar foi deferida em 15 de fevereiro de 2020 

oportunidade em que foram concedidas em favor da autora diversas 

medidas protetivas, tendo sido a decisão retificada em 17 de fevereiro de 

2020, sendo as partes devidamente intimadas conforme certidão de id. 

29406298. Instado, o Ministério Público opinou pela manutenção das 

medidas protetivas. (parecer, id. 31576977). Os autos vieram conclusos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme exposto no relatório, trata-se o 

presente feito de medida protetiva nos termos da Lei 11.340/2006, 

requerido por MARCIA GUARIM, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

em desfavor de TARCIZO CASSIANO DA SILVA. Inicialmente, importante 

ressaltar que as medidas protetivas deferidas têm natureza cível e não 

penal, sendo certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum 

in mora”, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe 

urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de 

violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem 

pleiteia a tutela jurisdicional. Nesse contexto, foram deferidas as seguintes 

medidas protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). Verifico a existência de “fumus boni 

iuris” no vertente caso decorrente da demonstração de indícios da 

existência de violência doméstica, sobretudo através do boletim de 

ocorrência nº 2020.46957 e das declarações da Requerente perante a 

autoridade policial, ocasião em que relatou que o requerido é seu 

ex-marido. Que estão separados há 03 anos, sendo que após o requerido 

ficar sabendo que a requerente iniciou um novo relacionamento, ele 

passou a ir até a residência da vítima, passando na frente e parando na 

esquina. Consta ainda que o mesmo ligava insistentemente no local de 

serviço da vítima, e lhe convidava para sair, todavia ela negava. Já o 

“periculum in mora” representa a demonstração da necessidade da medida 

para salvaguardar a integridade física ou psicológica da vítima, 

ressaltando que a medida determina apenas o afastamento e proibição de 

se aproximar da vítima, não acarretando desarrozoada restrição à 

liberdade do requerido. Nesse sentido transcrevo os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. 

Sentença que indeferiu o pedido inicial e declarou extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 

329 do CPC e art. 3º do CPP Ausência de provas Necessidade de 

anulação da sentença e prosseguimento do feito Não há como se exigir 

para o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, 

prova plena e cabal da violência praticada contra a mulher no contexto 

familiar A Lei 11.340/06 objetiva exatamente coibir a violência doméstica e 

familiar através de um conjunto articulado de ações a ser praticado pelo 

Poder Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, 

inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua 

integridade física e moral Decisão cassada Apelo provido. (...). Ora, a 

recorrente não exerceu seu direito constitucional de ação pleiteando uma 

separação, alimentos, ou reconhecimento e dissolução de união estável. A 

apelante noticiou um delito de violência física e moral praticada no âmbito 

das relações familiares e domésticas. (...). Não há como se exigir para o 

pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena 

e cabal da violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 

11.340/06, objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar 

através de um conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder 

Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, 

inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua 

integridade física e moral. (...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas 

previstas na Lei 11.340/06 não objetivam o processo em si, mas a 

proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, 

§3º da Lei 11.340/06), diferindo, assim, das cautelares penais 

propriamente ditas...” (TJSP. Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª 

Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.). 

“MANDADO DE SEGURANÇA Violência Doméstica Indeferimento da 

concessão de medidas protetivas de urgência, com base na Lei 11.340/06 

POSSIBILIDADE Tratando-se de violência doméstica, as declarações da 

ofendida assumem especial relevância, a justificar a aplicação das 

seguintes medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 incisos III, 

alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança concedida. ” 

(Mandado de Segurança nº 2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de 

Direito Criminal, rel. Des. Paulo Rossi, j. em 16.12.2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO 

LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR 

A VÍTIMA PARA SE MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS 

MEDIDAS - VÍTIMA QUE MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS 

MEDIDAS - PROTEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - 

NEGAR PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas 

elencadas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma, de caráter 

satisfativo, devendo, por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a 

situação de risco. 2. Sendo a palavra da vítima de suma importância nos 

casos de violência doméstica e familiar, devem ser mantidas as medidas 

protetivas quando demonstrado nos autos a sua necessidade. 3. Diante 

do pedido expresso do Defensor Dativo, impõe-se a fixação de honorários 

advocatícios em razão da interposição do recurso de Agravo de 

Instrumento”. (TJMG. Agravo de Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. 

Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares. Data: 01/11/2016). Outrossim, 

importante destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na 

Lei Maria da Penha foram inseridas no ordenamento jurídico para 

resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e podem ser 

requeridas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 
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da existência de ação principal ou representação criminal contra o 

eventual agressor. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE 

REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM 

DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA 

– VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO 

PENAL OU CIVIL EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar e possuem características de 

preventividade, visando resguardar a integridade física e psicológica da 

vítima, sendo, portanto, prescindível a existência de procedimento criminal 

instaurado em desfavor do agressor, bastando para a concessão das 

medidas pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in 

mora e do fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes 

nas declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA 

É CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016) Por fim, 

considerando que não houve longo transcurso de longo prazo da data dos 

fatos e do deferimento das Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a demonstração da sua desnecessidade. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR proferida (Id. 29332435), mantendo 

as medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a partir da presente data. Por derradeiro, não é demais anotar que, 

diante de novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a 

aplicação das medidas protetivas. Isento o requerido do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não 

necessitando, destarte, de advogado. Não havendo requerimento, 

arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo. Extraia-se cópia da 

presente sentença e aporte ao (s) feito (s) principal (is) eventualmente em 

trâmite. Ciência ao Ministério Público. Publique-se e Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1043783-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. M. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. L. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1043783-55.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

MARIA CASTILLO MENDOZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: LUIS RAFAEL LAMUS RODRIGUES 

SENTENÇA. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por 

ANA MARIA CASTILLO MENDOZA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

em desfavor de LUIS RAFAEL LAMUS RODRIGUES, seu companheiro, 

sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada 

pelo representado, consubstanciada no crime de AMEAÇA. A medida 

protetiva foi deferida no dia 2.10.2019, conforme decisão de Id 24521727. 

Em que pese a intimação do requerido, a vítima não foi intimada 

pessoalmente o que ocasionou a prejudicialidade de duas audiências 

designadas para tentativa de conciliação. Instado a se manifestar, O 

Ministério Público opinou pela manutenção das medidas não obstante “a 

certidão que informa que a parte requerente não foi localizada, pois 

mudou-se do local”. (sic, Id 31622111). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme acima relatado, diante da tentativa de localização do da 

vítima para informar acerca da necessidade da manutenção das mesmas, 

observando-se ainda o lapso temporal transcorrido sem qualquer fato 

novo, carece a necessidade de manutenção das medidas de urgência. 

Insta consignar que o deferimento de medidas protetivas de urgência não 

está condicionado a um processo principal, uma vez que elas podem ser 

pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou cumulativamente, substituídas, 

revogadas e revistas, a qualquer tempo, sempre que os direitos 

reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem ameaçados ou violados (art. 19, § 

2º, da referida Lei). Assim, não obstante os esforços empenhados, nos 

autos, para a localização da vítima, bem como o longo transcurso do 

tempo após o deferimento das medidas, fica configurada a falta de 

interesse da requerente na persecução da ação. Isto posto, diante da 

ausência de interesse nas cautelares deferidas, REVOGO as medidas 

protetivas e com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Após, observadas as cautelas 

de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de 

abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1007267-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

F. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. V. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1007267-02.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCIELI 

FATIMA PIVETTA REQUERIDO: CLOVIS RODRIGO DO VALE JUNIOR 

VISTOS. SENTENÇA. A vítima FRANCIELI FATIMA PIVETTA, já qualificada 

nos autos em epígrafe, ingressou com pedido de providências requerendo 

a concessão de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 em 

desfavor de CLOVIS RODRIGO DO VALE JUNIOR, pela prática de violência 

de gênero. As partes manifestaram nos autos, informando que possuem 

ação cível competente para a resolução das questões pendentes, bem 

como que naqueles autos, entabularam acordo (id. 31614077). As partes 

informaram ainda que desejam a redesignação da audiência de conciliação 

para cumprimento do disposto do art. 16 da Lei 11.340/06, pois a vítima 

não deseja representar o requerido. (id. 31615218). Por esta razão, foi 

feito contato telefônico com a vítima, a fim de esclarecer o seu desejo na 

manutenção das medidas protetivas, ocasião em que ela informou que 

deseja que as medidas sejam revogadas, conforme certificado no 

documento de id. 31643003. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que as partes entabularam 

acordo acerca das questões cíveis pendentes, em ação cível própria, 

RETIRO o feito de pauta de audiência. Ademais, diante da manifestação da 

Requerente no sentido de que não possui mais o interesse na manutenção 
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das medidas protetivas, desejando a revogação das cautelares, com a 

consequente desistência da demanda, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

presente ação e REVOGO as medidas protetivas já deferidas e com 

fundamento no art. 200, § único, c/c art. 485, VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução de mérito. 

Em razão da manifestação da vítima em se retratar da representação feita 

na delegacia de polícia, DETERMINO que se faça cópia da presente 

decisão com respectiva juntada nos autos do Inquérito Policial, a fim de 

que seja oportunizada a audiência de retratação, nos termos do art. 16 da 

Lei 11.340/06. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE as partes. Após, 

observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1007267-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

F. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. V. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1007267-02.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCIELI 

FATIMA PIVETTA REQUERIDO: CLOVIS RODRIGO DO VALE JUNIOR 

VISTOS. SENTENÇA. A vítima FRANCIELI FATIMA PIVETTA, já qualificada 

nos autos em epígrafe, ingressou com pedido de providências requerendo 

a concessão de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 em 

desfavor de CLOVIS RODRIGO DO VALE JUNIOR, pela prática de violência 

de gênero. As partes manifestaram nos autos, informando que possuem 

ação cível competente para a resolução das questões pendentes, bem 

como que naqueles autos, entabularam acordo (id. 31614077). As partes 

informaram ainda que desejam a redesignação da audiência de conciliação 

para cumprimento do disposto do art. 16 da Lei 11.340/06, pois a vítima 

não deseja representar o requerido. (id. 31615218). Por esta razão, foi 

feito contato telefônico com a vítima, a fim de esclarecer o seu desejo na 

manutenção das medidas protetivas, ocasião em que ela informou que 

deseja que as medidas sejam revogadas, conforme certificado no 

documento de id. 31643003. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que as partes entabularam 

acordo acerca das questões cíveis pendentes, em ação cível própria, 

RETIRO o feito de pauta de audiência. Ademais, diante da manifestação da 

Requerente no sentido de que não possui mais o interesse na manutenção 

das medidas protetivas, desejando a revogação das cautelares, com a 

consequente desistência da demanda, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

presente ação e REVOGO as medidas protetivas já deferidas e com 

fundamento no art. 200, § único, c/c art. 485, VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução de mérito. 

Em razão da manifestação da vítima em se retratar da representação feita 

na delegacia de polícia, DETERMINO que se faça cópia da presente 

decisão com respectiva juntada nos autos do Inquérito Policial, a fim de 

que seja oportunizada a audiência de retratação, nos termos do art. 16 da 

Lei 11.340/06. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE as partes. Após, 

observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553347 Nr: 43981-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CAITANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265

 VISTOS.

 Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11.03.2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da 

COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, bem como dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020 (art.1º), tendo determinado ainda a não 

realização de audiências durante o referido período (art. 2º, §4º), prazo 

este que foi estendido até o dia 30/04/2020 conforme determinação da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020.

 Assim, em cumprimento ao determinado na referida Portaria-Conjunta a 

audiência de instrução e julgamento outrora designada não foi realizada, 

razão pela qual, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, para o dia 20.08.2020 às 15h00, a fim de realizar a 

inquirição das testemunhas militares e interrogatório do réu.

 Requisitem-se os policiais militares, Sergio Luiz de Oliveira e Geraldino Rei 

Rodrigues da Silva, na pessoa do Corregedor da PM/MT, conforme 

determinado na decisão de fl.113.

 INTIME-SE, pessoalmente, o Coordenador do Núcleo de Práticas da 

Universidade de Cuiabá – UNIC e o acusado, na pessoa de seu patrono, 

este via DJe.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 27 de abril de 2020.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Assinado Digitalmente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434475 Nr: 10624-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Cód. 434475

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público apresentou 

suas alegações finais na forma de memoriais às fls. 153/159. 

Posteriormente, devidamente intimado, o advogado da defesa deixou 

transcorrer o prazo legal sem se manifestar.

 Diante do exposto, visando evitar eventual arguição de nulidade, 

INTIME-SE o patrono do acusado via DJE para apresentar seus memoriais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique o Sr. Gestor e retornem os autos conclusos 

para sentença.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

[assinado digitalmente]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597287 Nr: 37983-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:

 VISTOS.

 Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11.03.2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da 

COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, bem como dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020 (art.1º), tendo determinado ainda a não 

realização de audiências durante o referido período (art. 2º, §4º), prazo 

este que foi estendido até o dia 30/04/2020 conforme determinação da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020.

 Assim, em cumprimento ao determinado na referida PortariaConjunta a 

audiência de instrução e julgamento outrora designada não foi realizada, 

razão pela qual, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, para o dia 13.08.2020 às 16h00.

 INTIMEM-SE, pessoalmente a vítima e o acusado, na pessoa de seu 

patrono, este via DJe.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 28 de abril de 2020.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Assinado Digitalmente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599846 Nr: 40224-07.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEVINO DAS GRAÇAS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 VISTOS.

 Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11.03.2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da 

COVID19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a PortariaConjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, bem como dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020 (art.1º), tendo determinado ainda a não 

realização de audiências durante o referido período (art. 2º, §4º), prazo 

este que foi estendido até o dia 30/04/2020 conforme determinação da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020.

 A Assim, em cumprimento ao determinado na referida Portaria-Conjunta a 

audiência de instrução e julgamento outrora designada não foi realizada, 

razão pela qual, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, para o dia 13.08.2020 às 15h00.

 Intime-se o Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídica da Universidade 

de Cuiabá – UNIC PANTANAL.

 INTIMEM-SE, pessoalmente, vítima e, o acusado, através do seu 

procurador, este via DJe.

 Determino que o Sr. Gestor Judicial, conste no mandado de intimação da 

vítima o seu telefone atualizado, indicado no termo de audiência de fl.75, 

qual seja: (65) 9.9296-7768.

 REQUISITEM-SE os policiais militares arrolados na

 Denúncia.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 28 de abril de 2020.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Assinado Digitalmente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 609373 Nr: 48987-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO SOARES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Tadeu Salcedo - 

OAB:6038

 Ação Penal nº 48987-94.2019.811.0042 (Cód. 609373)

VISTOS.

Diante do estado excepcional da pandemia causada pelo COVID-19 

(Coronavírus), foram publicadas, no âmbito deste Poder Judiciário, as 

Portarias nº 247 16.0.2020 e nº 281 de 7.4.2020, que, como forma de 

prevenção do contágio da doença, determinou-se o fechamento das 

portas dos fóruns do Estado de Mato Grosso.

Por esse motivo, a audiência designada para o dia 1º.4.2020 ficou 

prejudicada.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20.8.2020 às 14:00 horas, 

ocasião em que ocorrerá a oitiva da vítima, da testemunha e do acusado.

INTIMEM-SE a vítima e o acusado.

Intime-se o advogado do réu, via DJE.

Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

[assinado digitalmente]

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1046394-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

N. E. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE OAB - MT15384-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se o Advogado da parte Requerida via Dje 

para que se manifeste acerca do contido na petição de ID 29825442, bem 

como para que junte procuração nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017264-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017264-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BEATRIZ PAES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017272-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE MICAELA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017272-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORRAINE 

MICAELA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007828-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLAINE LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para participar 

da audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 16:40 . *OBS. A audiências de conciliação 

foi requerida pela parte executada. . Não obtido o acordo extrajudicial 

(conforme despacho), a audiência se realizará por meio eletrônico 

(videoconferência), desde que as partes peticionem de forma conjunta, 

aceitando essa modalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008826-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ADAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC SERVICOS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

 

1008826-51.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: PRISCILA 

GONCALVES DE ARRUDA - MT20310-O , para se manifestar, no prazo de 

10 dias, acerca dos embargos à execução apresentados.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011090-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

1011090-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406 para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, ou Embargos à Execução se for 

o caso, sob pena de preclusão. Na hipótese de alegação de excesso de 

execução, deverá ser apontado especificamente o erro de cálculo e 

apresentada planilha com o valor que se entende devido, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003699-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE BARROS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

 

1003699-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: PAULO 

HENRIQUE GAIVA MUZZI - MT8337-O para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, ou Embargos à Execução se for o caso, sob pena de 

preclusão. Na hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser 

apontado especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o 

valor que se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do 

artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017292-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNA BORGES TIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GONCALVES DA SILVA 03658099186 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017292-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHAYANNA 

BORGES TIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES, LUCA DA SILVA LUZARDO POLO PASSIVO: ANA PAULA 

GONCALVES DA SILVA 03658099186 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013098-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITY JULIANA BATISTA DA GUIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

1013098-88.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O para, querendo, no prazo de 

15 dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença, ou Embargos à Execução se for o caso, sob 

pena de preclusão. Na hipótese de alegação de excesso de execução, 
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deverá ser apontado especificamente o erro de cálculo e apresentada 

planilha com o valor que se entende devido, sob pena de rejeição liminar, 

nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017293-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017293-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS DA SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017304-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017304-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017310-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017310-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZA LUZIA 

DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017317-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETYCIA THAMIRIS DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017317-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETYCIA 

THAMIRIS DA SILVA LUIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003652-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTONY BATISTA DE SOUZA DIAS (EXECUTADO)

 

1003652-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS 

GATTASS PESSOA JUNIOR - MT12264-O, para, no prazo de 5 dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007689-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 29/10/2019 

Hora: 09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005425-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA DE PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005425-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: DENNER DE 
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BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, para, no prazo de 5 

dias, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004602-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANNA CHRYSTINA PEDROSO REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

1004602-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A , para, no prazo de 5 

dias, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005572-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BINI PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

 

1005572-36.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ADEMAR JOSE 

PAULA DA SILVA - MT16068-O , para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009476-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PEDROSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

1009476-98.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - MT8934-O , para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILZA DOMINGAS DA GUIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

1006259-47.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - MT8934-O , para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017339-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOURA ROSA NETO OAB - MT19294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1017339-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIAS KALLAS 

PIANTINO BARBARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR MOURA 

ROSA NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017296-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1017296-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI - MT16114-O , para querendo, no prazo de 10 dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012766-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FREIRE DALLA VECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE JESUS SILVA 02908716119 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA WANDERLEY FRANCA E SILVA OAB - GO46755 

(ADVOGADO(A))

 

1012766-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARIANA 

WANDERLEY FRANCA E SILVA - GO46755 , para querendo, no prazo de 

10 dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019396-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

1019396-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

LOPES VIEIRA VIDAURRE - MT12750-O , para querendo, no prazo de 10 

dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016818-63.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

KARINI KASSIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016818-63.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELDER 

KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT0018890A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

23/01/2020 Hora: 11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016818-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI KASSIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

1016818-63.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-O , para querendo, no prazo 

de 10 dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017355-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017355-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

BARROS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016915-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016915-29.2020.8.11.0001 AUTOR: 

JOSE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante postulou a 

reconsideração da decisão prolatada no ID 31513086, que não concedeu 

a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame 

dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Diante dos novos 

argumentos apresentados nos autos (ID 31583372), passo a reanálise da 

tutela de urgência. A parte reclamante complementou seus argumentos 

alegando que está sendo cobrada por linha telefônica diversa da sua, 

sustentando que é titular do número (65) 99301-5858 e tem sido cobrada 

pela linha telefônica (65) 99219-1223. No caso em exame, mormente 

quanto ao protocolo de atendimento 2020214903944, embora seja de difícil 

aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante tem sido 

cobrada por linha telefônica que não lhe pertence. Observa-se também 

que a suspensão do serviço de telefonia ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para restabelecer o 

serviço de telefonia prestado à parte reclamante não representa perigo de 

irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, 

inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 48 horas, proceda o restabelecimento da linha telefônica 

móvel da parte reclamante, número (65) 99301-5858. Caso a linha 

telefônica não seja restabelecida no prazo assinalado, a parte reclamante 

deve comparecer em uma das lojas da parte reclamada, na posse de seu 

celular, oportunizando eventuais ajustes nas configurações do aparelho. 

Em caso de descumprimento da obrigação, fixo a multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Para que seja 

caracterizado o descumprimento da obrigação a parte reclamante deverá 

apresentar protocolo de atendimento pessoal, com data posterior ao prazo 

concedido. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, 

no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor de R$139,99 (cento 

e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), relativo ao débito 

incontroverso da fatura vencida em abril/20, estando os efeitos da tutela 

de urgência condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito 

da caução no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite 

processual sem os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança contestada nos 

autos. Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017310-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1017310-21.2020.8.11.0001 AUTOR: 
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MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA REU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou ação reclamação com pedido de obrigação de 

não fazer c/c indenizatória por danos morais e alegou que celebrou um 

empréstimo consignado, contudo, sustentou que a instituição reclamada, 

equivocadamente, considera esse empréstimo como integrante de cartão 

de crédito em que o valor mínimo da fatura é descontado de sua folha de 

pagamento. Asseverou também que o valor do empréstimo já foi 

integralmente quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

abstenção de novos descontos em sua folha de pagamento. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, entendo que não há 

probabilidade do direito, pois as provas juntadas aos autos são 

insuficientes para averiguar se o valor do empréstimo, com os devidos 

encargos contratuais, já foi devidamente quitado, já que a parte 

reclamante não juntou nenhum documento que comprove a época da 

celebração e o valor do mútuo, impossibilitando a elaboração de qualquer 

cálculo. Não havendo probabilidade do direito, fica prejudicada a análise 

dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante 

do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso 

VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à natureza do mútuo questionado, o 

percentual de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de 

pagamento da parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente 

eventual saldo devedor existente. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016357-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CHRISTIAN NUNES DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016357-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDER 

CHRISTIAN NUNES DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia EDER CHRISTIAN NUNES DA SILVA 

SIQUEIRA ajuizou ação de indenizatória em desfavor da BOA VISTA 

SERVIÇOS S.A. Em síntese, alegou que teve seu nome negativação por 

um débito que desconhece sem prévia notificação. Pleiteou a indenização 

pelo dano moral. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 29487867 e sustentou a notificação da parte, a 

ausência de ato ilícito e de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29666460 e a impugnação à contestação apresentada no ID. 

29790634. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Prévia 

notificação do restritivo. Havendo mora de dívida existente, nos termos do 

artigo 43, § 3º, do CDC, o consumidor deverá ser notificado previamente e 

por escrito da inclusão do restritivo. Quanto ao responsável pela prévia 

notificação, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que cabe à instituição mantenedora do restritivo de crédito. Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 2ª Seção, DJU 13/08/2008, 

DJe 08/09/2008). Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a 

inscrição em sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do 

Superior Tribunal de Justiça: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. (TJRS, 20ª Câm. Cív., ApC nº 70070899711, Rel.: Carlos Cini 

Marchionatti, DJU 27/09/2016). Em análise do caso concreto e com base 

no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova da prévia notificação do restritivo. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII). Pelo outro lado, a parte requerida é a 

única parte que tem condições de exibir a prova de postagem. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve postagem de 

prévia notificação do restritivo e, consequentemente, encontra-se 

caracterizada a conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a ausência de notificação 

prévia tem o condão de gerar o dano moral, pois cerceia o direito 

requerente de negociar com o credor. Pois a ausência prévia notificação, 

ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por 

danos morais. Neste sentido preconiza o julgamento do Superior Tribunal 

de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DO VALOR. 1. A 
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inscrição em órgão de proteção ao crédito sem prévia comunicação é 

ilegal. Dano moral configurado. Precedente da 2ª Seção em recurso 

repetitivo. [...] (Destacamos). (STJ - 4ª Turma - AgRg no Ag nº 

1409650/RS - Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti - DJU 10/04/2012). Portanto, 

diante da manutenção ilegal do restritivo por vários meses, é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, proponho 

a julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida 

a pagar a parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (06/02/2020 - 

ID. 28941327) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente 

de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR 

ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017600-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017600-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANA 

PEREIRA ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ADRIANA PEREIRA ROCHA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28803185. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28492029 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29149934. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29149934, fl. 05, § 4º), no caso, será necessária prova pericial técnica 

para apurar se o áudio da contratação juntado no ID 28804302 foi 

efetivamente a fala da parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 
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9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga --------------------------------

---------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRAN BECKMAN BENICIO KOWALSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001617-94.2020.8.11.0001 AUTOR: MAYRAN 

BECKMAN BENICIO KOWALSKI REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Relatório da Controvérsia MAYRAN BECKMAN BENICIO 

KOWALSKI ajuizou a ação indenizatória por danos materiais e morais em 

desfavor da empresa GOL LINHAS AÉREAS. Em síntese, alegou que 

adquiriu utilizando suas milhas uma passagem com destino a Palmas, com 

o localizador FGPHSI, com saída para o dia 23/12/2019. Relata que ao 

tentar realizar o check-in no dia anterior (22/12), descobriu que seu voo 

havia cancelado, sem nenhuma comunicação da parte requerida 

(protocolo nº1-129071689673). Afirma que teve que adquirir outras 

passagens arcando com o valor de R$3.992,77. Diante dos transtornos, 

pleiteou a indenização pelos danos materiais e morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29751833, onde 

sustentou a isenção de responsabilidade pela necessidade de 

reestruturação da malha aérea, a culpa exclusiva do consumidor, o 

descabimento dos danos materiais e a ausência de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 29862125 e a impugnação a 

contestação no ID. 29991489. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Alteração 

do contrato por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso 

integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução nº 

400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao 

horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com 

antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 

minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos internacionais em 

relação aos horários originalmente contratados. A não observância destes 

limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o 

reembolso integral do valor já pago. Estas são as regras previstas no 

artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC: Artigo 12 - As alterações 

realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e 

reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I 

- informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput 

deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser 

superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos 

voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o 

passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o 

passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na 

prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência 

material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que a 

alteração do horário de embarque foi previamente informada a passageira. 

Por isso, vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor do serviço, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII) e por 

ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente que a 

alteração do horário do voo não foi previamente informada à parte 

requerente. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (CC, art. 186). Todavia, 

com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o 

fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil 

objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No entanto, a 

responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro 

(CDC, § 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13), bem como 

nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. [...] (STJ, 4ª Turma, REsp 

nº 974.138/SP, Rel. Min.: Raul Araújo DJU 22/11/2016, DJe 09/12/2016). 

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a 

parte requerida sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva 

de terceiros. Quanto aos danos decorrentes de reestruturação da malha 

aérea, nota-se que a responsabilidade é da companhia aérea, visto que 

não se trata de caso fortuito. Vale destacar que apenas o fortuito externo 

tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, 

já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e 

execução do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno 

incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito 

externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou 

execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade 

civil por eventual dano. Neste contexto, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que a reestruturação da malha aérea é 

considerada fortuito interno, visto faz parte da execução do serviço. Além 

disso, estas situações integram o risco da atividade econômica das 

companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 

256, § 1º, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Portanto, 

considerando o presente caso configura fortuito interno, permanece 

inalterada a responsabilidade da parte requerida. Dano material O dano 

material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de 

alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não 

compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de 

prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais 

podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se 

perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). 

Em análise do caso, nota-se que as partes requerentes alegam ter 

suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em 

decorrência do custo com hospedagem, no valor de R$3.992,77 (três mil 

novecentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos). Diante do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano 

material encontra devidamente comprovado no valor de R$3.992,77 (ID. 

28118702, ID. 28118703 e ID. 28118704), fazendo o requerente jus à 

indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão 
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terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. [...] A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív., nº 70051555514, Rel: Jorge 

Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste sentido o Superior Tribunal 

de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, concebendo 

dano moral, quando o consumidor não aproveita bem o seu tempo. 

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO 

PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, 

SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, DO CDC. 

FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte requerente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que a alteração unilateral pela companhia com o atraso 

de voo para a chegada ao destino é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para, condenar a parte requerida a pagar à parte requerente as quantias 

de: a) R$3.992,77 (três mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e 

sete centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; b) R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (27/01/2020 - ID. 

28435056, Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 
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intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017781-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017781-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADILSON 

BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ADILSON BEZERRA DA SILVA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/Aajuizou. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 28464009 e arguiu a preliminar litispendência. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28533612 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 28636924. Litispendência. A litispendência 

e a coisa julgada, como elemento assecuratório da segurança jurídica, 

configura-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. Na litispendência as ações tramitarem 

concomitantemente e na coisa julgada uma delas já foi decidida por 

sentença de mérito que não caiba mais recurso. Estes são os 

ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. Analisando os elementos das 

ações, nota-se que há diferença da causa de pedir destes autos com 

autos paradigmas. Nos presentes autos os fatos que motivaram a 

propositura da ação possuem contrato diverso daqueles discutidos nos 

autos paradigma. Desta forma, considerando há divergência de causa de 

pedir, não há litispendência, razão pela qual, a preliminar deve ser 

rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez 

do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, 

inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$11,71 (ID 26382729). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 28464019), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 
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possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26382729, nota-se que existe 

outras restrições preexistentes, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz. Todavia, os restritivos 

preexistentes encontram-se judicializados por meio dos processos 

1 0 1 1 8 2 2 0 - 8 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1 ,  1 0 1 7 7 9 1 - 1 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  e 

1017779-04.2019.8.11.0001, situação em que afasta a incidência da 

Súmula 385 do STJ. Embora os restritivos preexistentes, mas pelo fato 

destes estarem judicializados, o restritivo impugnado, tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$11,71), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$11,71 (onze reais e setenta e um centavos), 

b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; c. condenar a parte reclamada, a pagar a 

parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 
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deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002242-31.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

ANGELICA MARCONDES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos 

etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório 

da Controvérsia MARIA ANGÉLICA MARCONDES ajuizou uma ação 

indenizatória por danos materiais e morais em desfavor da empresa GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Em síntese, alegou que adquiriu passagens aéreas 

com o itinerário de Orlando - Brasília -Cuiabá no dia 30/12/2019, chegando 

no destino às 10h30min (ID. 28253651). Relata que no horário do 

embarque recebeu uma mensagem informando sobre a mudança da 

conexão que seria em Guarulhos/SP, o que resultou no atraso de 3h22min 

(ID. 28253642). Esclarece que não obteve assistência da parte requerida 

e nenhuma informação. Pleiteia a indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

30097289, onde sustentou a reestruturação da malha aérea, ausência de 

ato ilícito pelo atraso ínfimo de 3h22min, e a inexistência de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 29929372 e a impugnação a 

contestação no ID. 30348411. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Atraso na 

conclusão do transporte. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Artigo 230 - Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231 - Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: 

Artigo 21 - O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - 

atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do 

serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente 

pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ, 3ª Turma, EDcl no REsp nº 1280372/SP, Rel. Min.: Ricardo 

Villas Bôas Cueva, DJU 19/03/2015). RECURSO INOMINADO. ATRASO DE 

VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de 

voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, 

não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que foge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Tur. Rec; Rec. Cív. n. 8011509-75.2015.811.0002, Rel.: Nelson Dorigatti, 

DJU 18/10/2016). Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, 

mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 

400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer reacomodação em 

outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o 

mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a situação também 

não venha a ser caracterizada falha na prestação de serviço. Neste 

sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO 

DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM 

PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO 

MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o 

cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro voo, em 

período inferior a quatro horas, de modo que não restou configurada 

ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da inicial, o 

recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída prevista 

para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de tal voo, o 

consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 11:30 

horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de julgar 

improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 
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(TJPR, 3ª Tur. Rec; R.I. nº 0002566-65.2015.8.16.0036/0, Rel.: Giani Maria 

Moreschi, DJU 19/08/2016). Em análise dos autos, observa-se que é 

incontroverso nos autos o atraso de 3h22min (ID. 28253642), ou seja, está 

dentro do limite estabelecido pelas normas da ANAC. Por estas razões, 

tenho que o atraso ocorrido no caso concreto, não legitima a concessão 

da indenização postulada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022018-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022018-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMIL DE 

LIMA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ADEMIL DE 

LIMA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do OMNI 

FINANCEIRA S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29233598 e 

arguiu as preliminares de incompetência e prescrição. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29322260 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29541723. Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar 

se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que não houve impugnação da parte contrária. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Termo inicial do prazo 

prescricional. A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio 

do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data do conhecimento da 

violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a 

data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à aplicabilidade do 

Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o difundido pelo Egrégio 

STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da 

actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, 

quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos 

exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 

529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe consignar que se tratando 

de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição se torna 

também sucessivo, contudo a prescrição alcança somente o quinquênio 

ao ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de aposentadoria é 

obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que 

alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que 

precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas 

STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à 

relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus 

participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental improvido. (STJ 

AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) Desta forma, o termo 

inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em 

razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data 

em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, não se 

trata de lesão sucessiva e o direito à indenização surge quando 

constatada a referida lesão. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO 

PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 

É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do 

prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da 

"actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a 

lesão e suas consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não 

provido. (STJ AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 
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CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$188,42 (ID 27686387). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 29233599, nota-se que a parte reclamada apresentou Cédula 

de Crédito e Bancário e Extratos, supostamente assinados pela parte 

reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$573,18, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$8.188,42). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$818,84, apurado com base em 10% sobre a pretensão 

econômica da ação (R$8.188,42). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e condenar a parte reclamante ao pagamento: a) de 

R$573,18 (quinhentos e setenta e três reais e dezoito centavos), a título 

de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença; e b) das custas e dos honorários advocatícios 

que fixo em R$818,84, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-50.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MARCONDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002480-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: NELSON MARCONDES 

DA SILVA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia SISTEMA 

DE ENSINO SÃO BENEDITO LTDA - ME ajuizou ação de cobrança com 

pedido condenatório em desfavor de NELSON MARCONDES DA SILVA e, 

em síntese, alegou que prestou serviços educacionais ao Reclamante no 

ano de 2016, cujo beneficiário, era o filho. Afirma que o reclamante deixou 

de honrar com o pagamento das mensalidades a que se obrigou por força 

de contrato, estando até a presente data, devendo as parcelas relativas 

aos meses de abril a dezembro de 2016. Ao final requereu a condenação 

do reclamado ao pagamento das parcelas inadimplidas. A parte reclamada 

não apresentou contestação. Audiência de conciliação realizada 

ID.30037069 e manifestação com pedido de desistência ID.30335168. 

Ausência de interesse. Quando a parte reclamante deixa de ter interesse 

na demanda, pois não pratica atos processuais que deveria praticar, 

praticando atos incompatíveis com o resultado útil ou obtém sua pretensão 

por outros meios, há carência de ação por ausência superveniente do 

interesse processual. A parte reclamante requereu a desistência da ação 

e nos termos do Enunciado 90 do FONAJE a desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária. Assim, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide 

temerária nestes autos, o processo deve ser extinto. Dispositivo. Posto 

isso, proponho acolher o pedido de desistência da ação e julgar EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001309-58.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA 

KEZIA ALVES DO NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO ajuizou a ação 

declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por 

danos morais cumulada com antecipação de tutela com pedido liminar em 

desfavor da empresa CLARO S.A. Em síntese, alegou que firmou um 

acordo com a empresa referente ao contrato nº 209213565, no valor de 

R$575,37; com vencimento em 21/08/2019. Narra que após o pagamento 

seria dado baixa as restrições, todavia transcorrido mais de 5 meses do 

cumprimento do acordo ainda consta negativação em seu nome. Requer 

liminarmente a exclusão do seu nome do cadastrado de inadimplente. No 

mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a indenização 

pelos danos morais. A tutela de urgência foi concedida, conforme o ID. 

28103751. Termo de audiência de conciliação incluso no ID. 29882720 e o 

acordo firmado pelas partes no ID. 30034526. Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos (ID. 30034526), devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei nº 9.099/95, 

opino pela sua homologação, para que surta os seus devidos efeitos 

jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, proponho a extinção do feito com resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Considerando que desta decisão não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo 

requerimentos ou providências de responsabilidade da secretaria, 

arquivem-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos, Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

JOSE KAIO ROCHA FERREIRA OAB - 024.216.941-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000846-19.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: JOSE 

KAIO ROCHA FERREIRA INTERESSADO: AVIANCA Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JOSÉ KAIO ROCHA FERREIRA ajuizou uma ação indenizatória 

por danos materiais e morais em desfavor da empresa AVIANCA. Em 

síntese, alegou que adquiriu o itinerário Cuiabá/MT - São Paulo/SP - 

Florianópolis/SC, para o dia 29/08/2019 e a volta para o dia 02/09/2019, no 

valor de R$948,43 (ID. 27950464). Afirma que a requerida efetuou o 

cancelamento do voo, sem a possibilidade de reacomodação em outro voo 

ou a devolução do valor. Pleiteia a restituição da importância paga e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada (ID. 28940232), a 

parte requerida não compareceu à audiência de conciliação, conforme o 

termo de audiência de conciliação acostado no ID. 29666464. Revelia. Nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, considera-se revel quando a parte 

requerida não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta 

contestação. No caso, nota-se que a parte requerida foi regularmente 

citada (ID. 28940232), mas não compareceu à audiência de conciliação 

(ID. 29666464) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte requerida. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

requerente (art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do artigo 345 do Código de 

Processo Civil: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a 

ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à 

prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos. Da mesma forma, o Juiz deve se atentar para os fatos que não 

dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade (CPC, art. 374). Portanto, o fato de a parte requerida ser 

revel não implica necessariamente na procedência da pretensão autoral, 

mas induz a presunção relativa dos fatos. Neste sentido: AGRAVO 
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INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. [...] 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. [...] (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag nº 1237848/SP, 

Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti, DJU 11/10/2016). Analisando o caso 

concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer 

motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados na inicial e conclui-se que houve o cancelamento do voo sem o 

reembolso do valor ao passageiro, o que leva a caracterização da 

conduta ilícita. Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda 

que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano 

moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, 

logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte requerente alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência do valor da passagem no importe de 

R$948,43 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três 

centavos). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material encontra devidamente comprovado no valor 

pleiteado pela parte requerente, conforme o bilhete encartado no ID. 

27950464, fazendo jus à indenização pelos danos materiais. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda 

ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra 

objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas 

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas 

honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano 

moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA 

DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN 

RE IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao 

exterior utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. 

Cív; APC nº 70041860479, Rel. Des.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

DJU 26/05/2011). APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA 

DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. [...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív; APC nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte requerente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o cancelamento do voo, é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que 

se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 
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estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, proponho 

decretar a revelia da parte requerida e julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, 

condenar a parte requerida a pagar à parte requerente as quantias de: a) 

R$948,43 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três 

centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do prejuízo (30/01/2019 - ID. 27950464, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; b) R$3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(06/02/2020 - ID. 28940232, Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95; Intimem-se as partes. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer 

pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, conforme Súmula 410 do STJ). 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021617-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPH WISVENSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021617-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSEPH 

WISVENSY REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOSEPH WISVENSY 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor da HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA. Em síntese, alegou que comprou um 

aparelho de TV LED43’ 43LK5750 SMART/ F-HD/NETFLIX/WIFILG, no valor 

de R$ 2.183,96 (dois mil e cento e oitenta e três reais e noventa e seis 

centavos), com garantia estendida com n°0000052000000000000745707, 

no valor de R$ 384,06,( trezentos e oitenta e quatro reais e seis 

centavos),e que após defeito no produto vendido pela requerida sofreu 

vários transtornos tentando localizar a assistência técnica e resolver o 

problema. Ao final, postulou a restituição dos valores pagos e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.29136298 e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29190559 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.29498273. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição 

inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos 

que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito 

material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade 

das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual,) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão a 

arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. Julgamento antecipado da 

lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o 

pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver 

necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de 

instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver 

requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que para a 

solução do presente conflito não há necessidade de produção novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, 

com a aplicação dos ônus específicos. Vício do produto. Os produtos 

devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo 

apresentar vício de qualidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao 

consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico. Esta é a exegese 

dos artigos 6º, inciso I, 8º, parágrafo único, 10, e 18, §§ 1º e 2º, todos do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO 

COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70065310120, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 27/08/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/09/2015) CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À 

DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO 

CASO CONCRETO. 1. Vício do produto caracterizado. Cabimento da 

devolução do preço pago, a teor do disposto no art. 18, § 1º, inc. II, do 
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CDC. 2.- Impossibilidade de conhecimento de documentos acostados na 

fase recursal. Negado provimento ao recurso. (Recurso Cível Nº 

71002614253, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 04/05/2011) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71002614253 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

04/05/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/05/2011) Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício 

apresentado no aparelho de TV LED 43’ 43LK5750 SMART/ 

F-HD/NETFLIX/WIFILG, não foi resolvido, pois a parte reclamante 

apresentou protocolo de entrega do produto na assistência técnica 

sinalizando o defeito, mas a parte reclamada não apresentou o 

correspondente laudo técnico do referido protocolo. O simples protocolo 

da assistência técnica apresentado pela parte reclamante (ID.27613868) é 

indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, 

cabendo a parte reclamada o ônus de apresentar o laudo técnico de sua 

assistência técnica. Todavia, nenhum laudo técnico foi juntado pela parte 

reclamada, levando a presunção de que o vício não foi sanado. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em 

desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte 

reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que este não foi 

sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita. Responsabilidade 

civil. Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar 

o dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador 

de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando. 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

reclamada ou por seu parceiro empresarial, não há como eximir a 

responsabilidade da parte reclamada. Portanto, por não se aplicar 

nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, 

permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita 

detectada nos autos. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 
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10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que vício de produto (aparelho de TV) não reparado pela 

assistência técnica é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Ademais, destaca-se que o bem se trata de ferramenta de 

trabalho de primeira necessidade, situação em que dimensiona o 

transtorno suportado pelo consumidor. Portanto, diante da indisponibilidade 

de uso do bem é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência do vicio apresentado em sua TV, no 

valor de R$2.568,02. Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente 

comprovado no valor de R$2.568,02. (ID.27613841 e ID.27613859), 

fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, pagar à parte 

reclamante as quantias de: a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) R$2.568,02 (dois 

mil quinhentos e sessenta e oito reais e dois centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020685-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020685-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ 

GONZAGA DE ABREU REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia LUIZ GONZAGA DE ABREU ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada emitiu faturas de recuperação de consumo que ocasionou 

cobranças indevidas por débitos não consumidos. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29395736 e arguiu a preliminar de incompetência e, em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a 

cobrança são devidas considerando que foram encontradas instalações 

irregulares na unidade consumidora da reclamante. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29076850 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29600548. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 
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ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial técnica, visto que o fato 

deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, a ser juntado 

pela parte reclamada (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 

da Aneel). No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 29076850), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 
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entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID 27334367), 

a parte reclamante impugna expressamente. Com base no conjunta fático 

probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária 

reclamada, por meio dos documentos juntados no ID 29394582, 

comprovou a legitimidade da fatura de impugnada, pois juntou laudo 

técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, 

demonstrando o respaldo jurídico necessário para a legitimidade da 

cobrança. Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a conduta 

da parte reclamada não enseja conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, revogar a decisão que 

deferiu a tutela provisória de urgência no ID 27339083, cessando 

integralmente todos os seus efeitos. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME 

BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ------------------------------------------------

------------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002436-31.2020.8.11.0001 REQUERENTE: NATASHA 

KEYSKY DE SOUSA PERES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia NATASHA KEYSKY DE SOUSA PERES ajuizou ação de 

obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de 

relação jurídica com indenização por danos morais em desfavor da 

empresa CLARO S.A. Em síntese, alegou desconhecer o crédito 

reivindicado pela parte requerida que ocasionou a negativação do seu 

nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do 

débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 30347764, onde arguiu a 

preliminar incompetência do Juizado Especial. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, a ausência do ato ilícito e dano moral. Ao final, 

formulou pedido contraposto, postulou pela improcedência do feito e a 

condenação em litigância de má fé. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 30009233 e não foi apresentada impugnação à 

contestação. PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada Juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova 

pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato foi 

efetivamente assinada pela parte requerente, visto que não houve 

impugnação da parte. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência 

de dívida É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 
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condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

A parte requerente alega desconhecer a dívida correspondente ao 

restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte requerida, no valor 

de R$640,11 (ID. 28288976). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao contrato anexado no ID. 

30347765), nota-se que a parte requerida apresentou o Termo de Adesão 

supostamente assinado pela parte requerente. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, 

art. 373, inciso II), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que 

não há conduta ilícita por parte da empresa requerida. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em 

exame, considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (CPC, art. 411, inciso III). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte requerida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte requerente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto no 

Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. 

Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, 

conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de 

forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte requerente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto aos 

documentos juntados nos ID. 28288976 e ID. 30347769, é possível apurar 

que a parte requerente ainda deve o valor de R$640,11 (seiscentos e 

quarenta reais e onze centavos). Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código 

de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto 

no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois a parte 

requerente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte requerida por meio do contrato não impugnado pela 

parte requerente. Por esta razão, é devida a incidência da multa por 

litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, a 

qual fixo em R$744,80 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos), apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.640,11). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.064,01 (um mil e sessenta e quatro reais e um 

centavos) apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica da 

ação (R$10.640,11). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho rejeitar a 

preliminar arguida, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte requerente a pagar à parte requerida: 

a) R$640,11 (seiscentos e quarenta reais e onze centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do vencimento da obrigação em 

aberto por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil); b) 

R$744,80 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), a 

título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença. Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 

55 da Lei nº 9.099/95, condeno ainda a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 

10% sobre o valor da condenação, como previsto no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da improcedência do pleito inicial e da 

procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente 

de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR 

ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA DO AMARAL (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001947-91.2020.8.11.0001 AUTOR: FUNDACAO 

ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO REU: RAFAEL 

SILVA DO AMARAL Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Resumo da controvérsia FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO ajuizou ação de cobrança em 

desfavor de RAFAEL SILVA DO AMARAL. Em síntese, alegou a 

celebração do contrato de prestação de serviço educacional, no valor 

total de R$4.301,00 (ID. 28179478), se comprometendo a pagar 17 

parcelas de R$253,00. Relata que após cursar todos os módulos do 

curso, deixou de adimplir com as parcelas. Pleiteia a condenação da parte 

requerida ao pagamento do valor de R$4.301,00. Devidamente citado no 

ID. 28946419, a parte requerida não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme ata acostada no ID. 29859118. Revelia. Nos termos 

do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, considera-se revel quando a parte 

requerida não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta 

contestação. No caso, nota-se que a parte requerida foi regularmente 

citada (ID. 28946419), mas não compareceu à audiência de conciliação 

(ID. 29859118) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte requerida. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

requerente (art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do artigo 345 do Código de 

Processo Civil: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a 

ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à 

prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos. Da mesma forma, o Juiz deve se atentar para os fatos que não 

dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade (CPC, art. 374). Portanto, o fato de a parte requerida ser 

revel não implica necessariamente na procedência da pretensão autoral, 

mas induz a presunção relativa dos fatos. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. [...] 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. [...] (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag nº 1237848/SP, 

Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti, DJU 11/10/2016). Analisando o caso 

concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer 

motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados na inicial e conclui-se que houve o inadimplemento da parte 

requerida, o que leva a caracterização da conduta ilícita. Portanto, 

reconheço o inadimplemento da parte promovida na soma de R$4.301,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho decretar a revelia da parte reclamada 

e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida 

a pagar à parte requerente a quantia de R$4.301,00 (quatro mil trezentos e 

um reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por 

se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, conforme Súmula 410 do STJ). Havendo condenação 

que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha 

de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com 

exata observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017191-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA BOCHENEKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017191-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GERALDINA 

BOCHENEKI DE OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia GERALDINA BOCHENEKI DE OLIVEIRA ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor do BV FINANCEIRA S/A CREDITO – 

FINCANCEIRO E INVESTIMENTO. Em síntese, alega que a alega que 

realizou contrato de financiamento de veículo junto à reclamada e que 

atrasou uma das parcelas e consequentemente, a financeira a acionou 

judicialmente nos autos nº 005077-37.2018.8.11.0041 reivindicando o 

pagamento do saldo devedor e mais a reintegração de posse do veículo. 

Relata que as partes realizaram acordo, mas que em consulta realizada no 

dia 30 de setembro de 2019 ao cartório 4º oficio, seu nome consta no rol 

de mal pagadores, no que pese a dívida ter sido saldada meses atrás. Ao 

final, postulou a indenização por danos morais e materiais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.28676072 em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou pela ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28446210 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.28798768. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 
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produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa 

tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do 

Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade reclamante. Quanto aos danos decorrentes da não 

exclusão dos restritivos de protesto, nota-se que a responsabilidade é da 

própria parte reclamante, visto que cabe ao devedor ou terceiro 

interessado a exibição do documento de quitação do título protestado ao 

Cartório, conforme dispõe o art 2° da Lei 6.690/79, que disciplina o 

cancelamento de protesto de títulos cambiais: Art. 2º. Será cancelado o 

protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a 

entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos 

protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório. § 

1º Para os fins previstos no "caput" deste artigo, não serão aceitas cópias 

ou reproduções de qualquer espécie, ainda que autenticadas. § 2º Na 

impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o 

cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de 

todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e 

firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida 

declaração. Além da norma acima colacionada, a Lei nº. 9.492, de 10 de 

setembro de 1997, que regula os serviços concernentes ao protesto de 

títulos, dispõe em seu art. 26, in verbis: Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Neste sentido, 

inclusive, é o entendimento do STJ firmado em julgamento de Recurso 

Repetitivo (tema 725): CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE 

EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 

9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM 

SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O 

DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A 

REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente 

protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo 

inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a 

quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso 

especial não provido. (Recurso Repetitivo Tema 725. REsp 1339436/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

10/09/2014, DJe 24/09/2014) Portanto, não há responsabilidade da parte 

reclamada pelos supostos danos noticiados. Assim sendo, não havendo 

responsabilidade da reclamada, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da 

reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019712-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019712-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEUZA 

CLAUDIA DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A., AMERICEL S/A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do VIVO S.A. e 

AMERICEL S/A. Em síntese, alegou que as partes reclamadas realizaram a 

portabilidade do seu número telefônico sem que houvesse solicitação para 

o serviço, em razão disso ficou impossibilitado de utilizar os serviços 

telefônicos pelo período de 03 (três) meses. Ao final, postulou a 

condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos 

morais. Devidamente citadas, as partes reclamadas apresentaram 

contestação no ID 29190404 e 29204721 e, em destaque, sustentaram 

que não cometeu qualquer ilícito considerando que houve solicitação de 

serviço de portabilidade. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28910758 e impugnação à contestação apresentada no ID 29357524 e 

29357528. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28910758), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestariam-se na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Respaldo contratual da cobrança. Qualquer modalidade de contrato deve 

respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos 

devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades 

livres dos pactuantes. Vale destacar que a liberalidade contratual deve 

logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos. 

Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE 

COMODATO. REEXAME DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. 

POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 

IV - A liberalidade e a autonomia da vontade contratual conferida as 

partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, 

permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais 

típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula constituti" em escritura de 
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dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição 

suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA 

TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009) Neste contexto, nos 

serviços de portabilidade, as partes devem observar o que foi 

expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato. 

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que ao parte 

reclamada não apresenta o contrato celebrado com a reclamante, 

impossibilitando a certificação se a portabilidade possui respaldo 

contratual. Neste contexto, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, 

impõe consignar que o consumidor tem direito à “facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências”. Diante disso e considerando que a empresa reclamada 

possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho-a como 

verossímil as alegações da parte reclamante diante da ausência de prova 

em sentido contrário. Além da verossimilhança, entendo que o consumidor 

é também hipossuficiente para comprovar o real teor pactuado, pois, na 

prática, muitas vezes a cópia do contrato não é fornecido ao consumidor. 

Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve portabilidade 

sem amparo contratual, em desrespeito a autonomia da vontade. Portanto, 

considerando que a portabilidade é indevida e que se encontra 

caracterizada a conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo 

ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 

do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada AMERICEL S/A sustenta 

que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos 

danos decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se 

que há responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma 

indireta, contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de 

cautela e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
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SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, bem como a demora no restabelecimento do fornecimento 

de serviços telefônicos, são suficientes para a caracterização do dano 

moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de utilização 

do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar as partes 

reclamadas, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer 

consistente no restabelecimento do número (65) 9.9299-6089 para a 

operadora AMERICEL S/A, na modalidade pré-paga, com o cancelamento 

de eventuais débitos lançados dentro do período em que a linha estava 

suspensa, no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa de R$500,00; e b) 

condenar as partes reclamadas, solidariamente, pagar à parte reclamante 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (18/12/2019, ID 27840609) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95; Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACIELE MONTEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006710-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MACIELE 

MONTEIRO DE FARIAS REQUERIDO: A & A EDITORA E COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - EPP Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Resumo da controvérsia MACIELE MONTEIRO DE FARIAS 

ajuizou ação de renegociação de débito com pedido liminar inaudita autera 

pars e danos morais em desfavor da empresa A & A EDITORA E 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP. Em síntese, alegou ser estar 

inadimplente junto a parte requerida na soma de R$1.259,30; inerente a 07 

(sete) prestações do curso de pedagogia (R$179,90), ao qual estuda on 

line. Esclarece que devido à dificuldade financeira efetuou o pagamento 

apenas da primeira mensalidade, estando com seu nome restrito, tem 

interesse em negociar o débito. Informa a proposta de pagamento do valor 

de R$1.259,30 em dez prestações para que seja excluído o seu nome do 

cadastro de inadimplente. Requereu liminarmente a exclusão da 

negativação. No mérito pleiteou a que a parte requerida se manifeste 

sobre a proposta de acordo e a indenização pelos danos morais. A tutela 

de urgência não foi concedida (ID. 27958208). Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 29623710, onde arguiu a 

preliminar inépcia da petição da inicial e incompetência do Juizado 
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Especial. No mérito sustentou a existência do débito, o inadimplemento da 

parte requerente, ausência do ato ilícito e de dano moral. Ao final, formulou 

pedido contraposto e postulou pela condenação em litigância de má fé e 

pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29665430 e a impugnação à contestação no ID. 29739969 

PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada Juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, não é necessário a 

realização de prova pericial de degravação e identificação de voz, para 

comprovar a autoria do áudio anexado na contestação (ID. 29623713), 

visto que a gravação colacionada não foi impugnada pela parte 

requerente. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, consequentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Inépcia da petição inicial. Nos termos 330 do Código de Processo Civil, 

considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. Em se tratando de ação de competência dos Juizados Especiais, 

o artigo 330 do Código de Processo Civil deve ser interpretado com o 

menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

nº 9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve 

ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei nº 

9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de 

advogados para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei nº 

9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as 

petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o 

mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à parte 

reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL - 

DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA - 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL [...] 1 - 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. [...] (TJMT, TRU RI nº 

620090207413/2013, Rel.: Hildebrando da Costa Marques, DJU 

17/07/2013). Examinando a petição inicial, nota-se que esta possui causa 

de pedir com narrativa compreensível dos fatos e pedidos determinados e 

compatíveis entre si. Destaca-se que a petição inicial foi devidamente 

compreendida pela parte requerida, proporcionando condições de defesa 

e ao juízo o julgamento de mérito da demanda. Portanto, a preliminar de 

inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Liberdade 

de contratar. A Constituição Federal consagra o Princípio da autonomia da 

vontade, a Liberdade de contratar, relações puramente negocial e 

normalmente pertencentes à esfera privada. Artigo 5º - Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:[...]II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei; A princípio cumpre mencionar que a parte 

requerente reconhece que está inadimplente desde a segunda 

mensalidade 05/02/2019 (ID. 23620156), o que motivou as negativações 

(ID. 24208960 e ID. 24208961). Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, art. 373, inciso 

II), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa requerida. Destaca-se também que, o 

parcelamento da dívida constitui faculdade da parte requerida, inexistindo 

amparo ao Poder judiciário para impor ao credor a forma de receber o seu 

crédito, sob pena de violar o Princípio da Autonomia da Vontade, que 

norteia as obrigações contratuais. Assim, eventual parcelamento de débito 

é um ato de mera liberalidade do credor, conforme dispõe o artigo 314 do 

Código Civil, vejamos: Artigo 314 - Ainda que a obrigação tenha por objeto 

prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o 

devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. E neste sentido tem 

decido os Tribunais do País: O parcelamento do débito não é um direito 

subjetivo do devedor, mas mera liberalidade do credor. Inteligência do art. 

314 do Código Civil. Manutenção da sentença de improcedência que se 

impõe. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, 5ª Câm. Cív.; ApC nº 

70058700550, Rel.: Maria Claudia Cachapuz, DJU 28/05/2014). NÃO CABE 

AO MAGISTRADO IMPOR COMPULSORIAMENTE À PARTE CREDORA A 

FORMA DE RECEBIMENTO DO SEU CRÉDITO. EXEGESE DO ARTIGO 314 

DO CÓDIGO CIVIL. 1. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor 

em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o 

autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo 

do alegado direito. (Enunciado sumular nº 330 do Eg. TJRJ); 2. [...] (artigo 

314 do Código Civil); 3. In casu, autor não fez prova mínima da ocorrência 

de prática de ato ilícito pela concessionária do serviço, capaz de ensejar o 

pleito revisional; 4. Parcelamento do débito. Mera liberalidade do credor. 

Não pode o Judiciário compelir o credor a aceitar o parcelamento do que 

lhe é devido, nos termos do artigo 314 do Código Civil; 5. Recurso 

desprovido, nos termos do voto do Relator. (TJRJ, 25ª Câm. Civ. Cons., 

APL nº 00138198120148190204, Rel. Des.: Luiz Fernando de Andrade 

Pinto, DJU 26/10/2016). Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte requerida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. 

Portanto, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte requerida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte requerente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte requerida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 
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Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte requerida 

seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos mesmos fatos 

narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso concreto, 

nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, 

que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos 

alegados pela parte requerente, é devido o pedido contraposto. Desta 

forma, mormente quanto ao documento juntado no ID. 29623710, fl. 4, é 

possível apurar que a parte requerente ainda deve o valor de R$1.710,00 

(um mil setecentos e dez reais). Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código 

de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar improcedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e: a. 

julgar procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente 

a pagar a parte requerida o valor de R$1.710,00 (um mil setecentos e dez 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do vencimento 

da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, 

do Código Civil); b. indeferir o pedido de condenação em litigância de 

má-fé. Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido 

contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente 

de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR 

ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021771-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLAYNE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021771-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JESSICA 

KAROLAYNE DE JESUS REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JESSICA KAROLAYNE DE JESUS ajuizou ação de obrigação 

de fazer cumulada com tutela antecipada em desfavor das LOJAS 

RIACHUELO S/A. Em síntese, alegou que teve seu nome negativado por 

um débito no valor de R$257,69 em 10/01/2018 (ID. 27647255). Narra que 

solicitou a parte requerida a emissão do boleto para a quitação do débito, 

que ocorreu em 29/11/2019 (ID. 27647260), porém a negativação 

permanece em seu nome (ID. 27647262). Requereu liminarmente a 

exclusão do restritivo em seu nome e no mérito pleiteou a indenização 

pelos danos morais. A tutela de urgência foi concedida (ID. 27654826). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

29133239 e arguiu a preliminar ilegitimidade passiva e ausência de 

interesse processual. No mérito, sustentou a ausencia de ato ilícito e de 

dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29180130 e a 

impugnação à contestação no ID. 29799435. PRELIMINAR Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação consumerista) coincidem com 
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as partes deste processo, tornando a parte requerida GOL LINHAS 

AÉREAS S/A legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte requerida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

GOL LINHAS AÉREAS S/A. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte requerente ter imputado à 

parte requerida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste 

sentido: INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis (Teoria da Asserção), ou seja, conforme a narrativa feita 

pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual 

exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi 

constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica 

reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª 

Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 16.10.2007). 

Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a simples 

alegação contida na inicial de que a parte requerida causou dano moral à 

parte requerente é suficiente para evidenciar o interesse processual. 

Impõe mencionar que não há necessidade de esgotar a via administrativa, 

sob violação do Princípio do Acesso à Justiça. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Restritivo de crédito. 

Havendo mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 do 

Código de Defesa do Consumidor, o credor poderá incluir restritivo de 

crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu 

inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir 

do vencimento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 

43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO 

GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, 

SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. 

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de 

Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros 

restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de 

cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce 

quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data 

da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, 

quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em 

ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, 

sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do 

CDC, conduzindo à conclusão de que o termo a quo do quinquênio deve 

tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. 

Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do 

prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. 

Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora 

providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do 

vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de 

cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1316117/SC, Rel. Min.: João Otávio de Noronha, Rel. p/ 

Acórdão Min.: Paulo de Tarso Sanserino, DJU 26/04/2016, DJe 

19/08/2016). Uma vez quitado a dívida, nos termos do artigo 43, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, o restritivo deve ser excluído no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, possui 

vencimento em 10/01/2018 (ID. 27647255), e sendo confissão da parte 

requerida foi adimplida 28/11/2019 (ID. 27647260) e que a prova do 

restritivo foi emitida em 17/12/2019 (ID. 27647262). Diante destes 

apontamentos, conclui-se que o restritivo é ilegítimo, pois a prova juntada 

nos autos foi emitida após o prazo que o devedor tinha para providenciar 

a sua exclusão. Sendo o restritivo ilegítimo, encontra-se caracterizada a 

conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a manutenção do restritivo 

tem o condão de gerar o dano moral. Pois a manutenção da restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, após o prazo legal, ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais. Neste 

sentido preconiza o julgamento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 43, §3º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. 

DANO MORAL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

[...] 2. Caracteriza-se in re ipsa o dano moral decorrente da inscrição ou 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes. Jurisprudência 

pacificada. 3. O Tribunal de origem ainda consigna que, nos autos, há 

comprovação de que, em razão da inscrição e manutenção indevida em 

cadastro restritivo de crédito, não forma aprovados, por outra instituição 

bancária, nem proposta de empréstimo nem renovação da linha de crédito. 

4. Nesse contesto, o valor fixado a título de danos morais - R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) - não se mostra exorbitante ou irrisório na via estreita do 

recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, 4ª Turma, AgRg 

no Ag nº 1.382.348/SP 2011/0005701-4, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 

27/03/2014). Neste sentido é o entendimento dos Tribunais sobre a 

presunção do dano moral: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA TJRJ Nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 278 de 720



254. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 §3º DO CDC. Manutenção 

da negativação por mais de 05 meses após quitada a dívida. Efetuado o 

pagamento, cabe ao credor providenciar a exclusão do nome do 

consumidor nos cadastros restritivos de crédito no prazo de 05 dias úteis. 

Súmula STJ nº 548. Falha na prestação do serviço. Dano moral da pessoa 

jurídica configurado. Súmula STJ nº 227. Reforma parcial da sentença 

somente para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade. [...] (TJRJ, 10ª Câm. Cív; APL nº 

017977659220178190001, Rel.: Pedro Saraiva de Andrade Lemos, DJU 

05/03/2020). Portanto, diante da manutenção ilegal do restritivo por vários 

meses, é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID. 27654826, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para 

que não haja violação do Princípio do Contraditório; b) declarar a 

inexistência do débito em nome da parte requerente junto a parte 

requerida; c) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (10/01/2018 - ID. 27647255) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as 

intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, 

cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de 

sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020667-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEOMAR 

FERREIRA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia 

CLEOMAR FERREIRA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada 

com danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor da empresa 

CLARO S.A. Em síntese, alegou ser assinante do combo net que inclui 

telefone fixo, móvel e internet. Narra que no dia 10/09/2019 ligou na central 

para cancelar o contrato, mas o preposto da empresa ofertou a redução 

do valor do contrato, que foi aceito conforme protocolo nº 

719193257884630. Relata que por volta do dia 05/12/2019 teve o serviço 

suspenso em seu número (65) 9.9246-4598 e após uma recarga realizada 

no dia 07/12, foi liberado apenas para realizar ligações no dia 10/12. 

Afirma que estava adimplente com os pagamentos e que a suspensão 

acarretou prejuízos já que utiliza o telefone para sua atividade profissional. 

Requereu liminarmente o restabelecimento do serviço para o número (65) 

9.9246-4598 e que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. E no mérito, pleiteou a indenização pelo 

dano moral. A tutela de urgência foi concedida (ID. 27334762). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

29393222, onde sustentou a ausência de falha na prestação de serviço, o 

exercício regular do direito em razão do inadimplemento da fatura 

11/11/2019 que foi paga somente em 05/12/2019, ausência do ato ilícito e 

de dano moral. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29073493 e a impugnação à 

contestação no ID. 29711486. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. 

IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança 

indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora 
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demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 

2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda 

o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e 

reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na 

relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou 

aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da 

utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer 

justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e 

proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo 

ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não 

provida. Decisão unânime. (TJPE, 2ª Câm. Ext. Cív., APL nº 3977188, Rel.: 

Jovaldo Nunes Gomes, DJU 25/10/2017) No caso dos autos a parte 

requerente sustentou que o serviço de telefonia foi prestado de forma 

ineficiente pela parte requerida, pois ficou suspenso indevidamente por 

vários dias. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto a fatura anexada no ID. 27328529, nota-se a data de 

vencimento em 10/11/2019 e somente foi adimplida pela parte requerente 

em 05/12/2019, ou seja, 26 (vinte e seis) dias após o vencimento. 

Portanto, não havendo evidências de que o serviço prestado pela parte 

requerida ocorreu de forma ineficiente, não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar improcedentes os pedidos da 

reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001977-29.2020.8.11.0001 AUTOR: JOAO PAULO DE 

SENA PIVOTTO, LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN REU: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Relatório da Controvérsia JOÃO PAULO DE SENA PIVOTTO e 

LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN ajuizaram uma ação indenizatória em 

desfavor da empresa GOL LINHAS AÉREAS S.A. Em síntese, alegaram 

que adquiriram passagens aéreas para si e seus dois filhos com destino a 

Punta Cana (PUJ), fazendo conexão em São Paulo, com ida em 26/10/2019 

e volta em 03/11/2019 (ID. 28186864). Relata que receberam um e-mail 

comunicando que o voo de retorno que a princípio era de 11h15min (ID. 

28186872), fora cancelado por ajuste na malha aérea, alterando o horário 

de chegada em Cuiabá para às 21h55min. Afirma que conseguiram junta a 

companhia a alteração do voo que saia de Guarulhos para Cuiabá com 

previsão às 16 horas, mas houve o cancelamento por impedimento 

operacionais e somente às 17h30min houve o embarque. Esclarece que 

estava com duas crianças sendo que uma é autista e houve um atraso de 

8 horas. Diante dos fatos, pleiteia a indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

30009223, onde sustentou os cancelamentos dos voos pela necessidade 

de alteração na malha aérea e pelo tráfego aéreo, ausência de ato ilícito e 

de dano moral. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 29880487 e a impugnação a 

contestação no ID. 30120253. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Atraso na 

conclusão do transporte. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Artigo 230 - Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231 - Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: 

Artigo 21 - O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - 

atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do 

serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente 

pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ, 3ª Turma, EDcl no REsp nº 1280372/SP, Rel. Min.: Ricardo 

Villas Bôas Cueva, DJU 19/03/2015). RECURSO INOMINADO. ATRASO DE 

VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de 

voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, 

não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 
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horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que foge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Tur. Rec; Rec. Cív. n. 8011509-75.2015.811.0002, Rel.: Nelson Dorigatti, 

DJU 18/10/2016). Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, 

mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 

400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer reacomodação em 

outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o 

mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a situação também 

não venha a ser caracterizada falha na prestação de serviço. Neste 

sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO 

DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM 

PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO 

MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o 

cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro voo, em 

período inferior a quatro horas, de modo que não restou configurada 

ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da inicial, o 

recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída prevista 

para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de tal voo, o 

consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 11:30 

horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de julgar 

improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 

(TJPR, 3ª Tur. Rec; R.I. nº 0002566-65.2015.8.16.0036/0, Rel.: Giani Maria 

Moreschi, DJU 19/08/2016). Em análise dos autos, observa-se que o 

bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte requerente ao 

destino contratado (Cuiabá/MT) em 03/11/2019 às 11h15min (ID. 

28186864). Todavia, como comprovado pela parte requerente o somente 

houve o embarque no dia 03/11/2019 às 17h30min (ID. 28186884), ou seja, 

com atraso de mais de 7 horas, lapso este superior ao legalmente 

permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da 

parte reclamada configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (CC, art. 186). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a 

culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do 

prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do 

consumidor e de terceiro (CDC, § 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE 

DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. 

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. 

APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 

Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. [...] (STJ, 4ª Turma, REsp nº 974.138/SP, Rel. Min.: Raul Araújo 

DJU 22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de 

afastar sua responsabilidade objetiva, a parte requerida sustenta que o 

dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes da alteração na malha aérea e o intenso tráfego aéreo, 

nota-se que a responsabilidade é da companhia aérea, visto que não se 

trata de caso fortuito. Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que 

o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução 

do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide 

durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, 

não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo 

é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução 

do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por 

eventual dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada 

nos autos, nota-se que a alteração na malha aérea e o intenso tráfego 

aéreo é considerada fortuito interno, visto faz parte da execução do 

serviço. Além disso, estas situações integram o risco da atividade 

econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme 

dispõe o artigo 256, § 1º, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Portanto, considerando o presente caso configura fortuito interno, 

permanece inalterada a responsabilidade da parte requerida. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda 

ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra 

objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív; APC nº 

70041860479, Rel. Des.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 

26/05/2011). APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE 

VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. [...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív; APC nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 
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DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte requerente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na chegada ao destino, é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. Isto porque, o 

desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente ao tempo de atraso superior a 

7 horas e por estar acompanhados por menores, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00 (oito 

mil reais) para cada requerente. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar a cada 

parte requerente a quantia R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (24/01/2020 - ID. 28347330) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer 

pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

monetária disponível no sítio DrCalc.net 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021928-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WANDO 

GEREMIAS BARBOSA, LUIZ DIAS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei nº 9.099/95). Relatório da Controvérsia WANDO GEREMIAS BARBOSA 

e LUIZ DIAS ajuizaram uma ação indenizatória por danos morais em 

desfavor da empresa GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Em 

síntese, alegaram que adquiriram o itinerário de Brasília/DF - Cuiabá/MT, 

para o dia 13/10/2019 às 16h05min e chegada às 16h50min. (ID. 

27677682). Relatam que foram informados que seu voo fora cancelado, 

sendo disponibilizado outro para no dia 14/10/2019 às 9h45min. Esclarece 

que durante o período a parte requerida não prestou nenhum auxílio e os 

requerentes tiveram o período matutino prejudicado em seus serviços. 

Afirma que estavam acompanhados de uma menor e chegaram ao seu 

destino após 17 horas do planejado. Pleiteiam assim, a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 29467964 e requereu a retificação do polo passivo. 

Sustentou o cancelamento do voo para inspeção de aeronave, a ausência 

de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no 

ID. 29316649 e a impugnação a contestação no ID. 29863547. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Atraso na conclusão do transporte. As companhias de 

transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente 

da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições 
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climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de 

tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após 

o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 

231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Artigo 230 - Em caso 

de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231 - 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as normas 

regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução nº 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Artigo 21 - O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, 3ª Turma, EDcl 

no REsp nº 1280372/SP, Rel. Min.: Ricardo Villas Bôas Cueva, DJU 

19/03/2015). RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Tur. 

Rec; Rec. Cív. n. 8011509-75.2015.811.0002, Rel.: Nelson Dorigatti, DJU 

18/10/2016). Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

com prévia notificação, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 

da ANAC, o transportador deverá oferecer reacomodação em outro voo, 

próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o mesmo 

destino dentro do prazo de 4 horas para que a situação também não 

venha a ser caracterizada falha na prestação de serviço. Neste sentido: 

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE 

VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM 

PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO 

MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o 

cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro voo, em 

período inferior a quatro horas, de modo que não restou configurada 

ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da inicial, o 

recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída prevista 

para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de tal voo, o 

consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 11:30 

horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de julgar 

improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 

(TJPR, 3ª Tur. Rec; R.I. nº 0002566-65.2015.8.16.0036/0, Rel.: Giani Maria 

Moreschi, DJU 19/08/2016). Em análise dos autos, observa-se que o 

bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte requerente ao 

destino contratado (Cuiabá) em 13/10/2019 às 16h50min (ID. 27677682). 

Todavia, como reconhecido pela parte requerida, o voo chegou ao destino 

somente no dia 14/10/2019 às 10h30min (ID. 27677684, fl. 4 e ss.), ou 

seja, com atraso de mais de 17 horas, lapso este superior ao legalmente 

permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da 

parte reclamada configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (CC, art. 186). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a 

culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do 

prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do 

consumidor e de terceiro (CDC, § 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE 

DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. 

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. 

APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 

Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. [...] (STJ, 4ª Turma, REsp nº 974.138/SP, Rel. Min.: Raul Araújo 

DJU 22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de 

afastar sua responsabilidade objetiva, a parte requerida sustenta que o 

dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de manutenção na aeronave, nota-se que a responsabilidade 

é da companhia aérea, visto que não se trata de caso fortuito. Vale 

destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos 

autos, nota-se que a manutenção na aeronave é considerada fortuito 

interno, visto faz parte da execução do serviço. Além disso, estas 

situações integram o risco da atividade econômica das companhias de 

transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea 

b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Portanto, considerando o presente 

caso configura fortuito interno, permanece inalterada a responsabilidade 

da parte requerida. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 
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danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív; APC nº 

70041860479, Rel. Des.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 

26/05/2011). APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE 

VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. [...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív; APC nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e as partes requerentes poderiam tê-lo utilizado 

para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na chegada ao destino, é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. Isto porque, o 

desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente ao tempo de atraso superior a 

17 horas e sob companhia de uma menor, entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00 (oito 

mil reais), para cada parte requerente. Dispositivo. Pelo exposto, proponho 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar a cada 

parte requerente a quantia R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (23/01/2020 - ID. 28301061) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Retifique-se o polo passivo da ação para constar GOL 

LINHAS AÉREAS. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer 

pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001583-22.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SAL 

ALUGUEL DE CARROS LTDA REQUERIDO: FABIANA NAPOLIS COSTA 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA ajuizou ação 

de cobrança em desfavor de FABIANA NAPOLIS COSTA. Em síntese, 

afirma que celebrou o contrato de locação do veículo Gol/VW, com placa 

QCS5186, em 21/12/2018 até 06/06/2019 (ID. 28116148). Alega a 

existência do débito de R$935,00 referente ao aluguel e de R$1.352,00 

referente as avarias, taxa de lavagem e despesa com combustível (ID. 

28116150 e ID. 28116151). Pleiteia ao final a condenação da parte 

requerida ao pagamento do valor atualizado de R$3.054,84. Devidamente 

citada no ID. 28940203, a parte requerida não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme Termo acostado no ID. 29861570. Revelia. Nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, considera-se revel quando a parte 

requerida não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta 

contestação. No caso, nota-se que a parte requerida foi regularmente 

citada (ID. 28940203), mas não compareceu à audiência de conciliação 

(ID. 29861570) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte requerida. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

requerente (art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do artigo 345 do Código de 

Processo Civil: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a 

ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à 

prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos. Da mesma forma, o Juiz deve se atentar para os fatos que não 

dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade (CPC, art. 374). Portanto, o fato de a parte requerida ser 

revel não implica necessariamente na procedência da pretensão autoral, 

mas induz a presunção relativa dos fatos. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. [...] 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. [...] (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag nº 1237848/SP, 

Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti, DJU 11/10/2016). Analisando o caso 

concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer 

motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados na inicial e conclui-se que houve o inadimplemento da parte 

requerida, o que leva a caracterização da conduta ilícita. Portanto, 

reconheço o inadimplemento da parte requerida na soma de R$3.054,84 

(três mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1. decretar a revelia da parte 

reclamada; 2. julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de 

R$3.054,84 (três mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por 

se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil). 3. indeferir o 

pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga Intimem-se as partes. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente 

de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR 

ou Oficial de Justiça, conforme Súmula 410 do STJ). Havendo condenação 

que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha 

de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com 

exata observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022243-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022243-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LAUDICE 

BALBINO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia LAUDICE BALBINO DA SILVA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com 

pedido de tutela de urgência em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S/A. Em 

síntese, alegou ser usuária do serviços de água sob a matrícula nº 
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62173-0 e afirma que recebeu faturas acima da média habitual nos meses 

de 09/2019 (R$378,98), 10/2019 (R$465,59) e 11/2019 (R$660,47). 

Esclarece que efetuou o pagamento das faturas e buscou 

administrativamente a revisão das faturas (protocolos nº 43821308 e 

44142863), mas sem êxito. Pleiteou a revisão das faturas para a média de 

consumo habitual, a devolução em dobro dos valores e a indenização 

pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 29602416 e arguiu a preliminar incompetência. No 

mérito sustentou a regularidade na cobrança, inexistência de ato ilícito e 

ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29345793 e a impugnação à contestação no ID. 29896205. PRELIMINAR 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são causas cíveis de menor complexidade. 

Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua 

cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em 

regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª 

Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). 

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para 

processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova 

pericial. Em análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da 

prova técnica para apurar a irregularidade no medidor, visto que a referida 

prova se torna impossível por falta de vestígios para a análise técnica No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. MÉRITO 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, 

em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e 

para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, 

art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 

nº 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário 

de Cuiabá). No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 2ª Turma, 

AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, Rel. Min.: Og Fernandes, DJU 

25/10/2016, DJe 04/11/2016). Naturalmente que as provas, a serem 

produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem 

ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou produzidas em 

respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Cív., AC nº 201500010006121, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva Neto, 

DJU: 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Cív., AGV 

nº 3820313, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016) Em análise dos autos, 

observa-se que as faturas impugnadas (setembro/2019, outubro/2019 e 

novembro/2019) registraram consumo de 57m³, 65m³ e 83m³ (ID. 

27708074). Por outro lado, com base no do histórico de leituras (ID. 

29602418), nota-se que a média de consumo apurada no período anterior 

é de 41,6m³. Com base nestes apontamentos, constata-se que 

efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que 

já induz a irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a 

concessionária reclamada não produziu provas que comprove a 

legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou nenhum 

documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos 

impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII), 

pois a parte requerida tem melhores condições técnicas de elucidar a 

controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela 

parte requerida. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 
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a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda 

ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra 

objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A 

MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

[...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores 

superiores ao das compras realizadas, por período considerável, 

obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a 

ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív., APC. nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte requerente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo despendido tentando solucionar o problema 

extrajudicialmente (protocolos nº 43821308 e 44142863), é suficiente para 

a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto 

que se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo 

tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente a ausência de restrição e suspensão do serviço, entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a 
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parte requerida, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de multa diária 

de R$200,00, limitada à R$8.000,00: I- revise as faturas impugnadas, com 

base na média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anterior ao lapso 

impugnado; II- emita nova fatura com vencimento em 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da data de sua juntada nos autos; III- suspenda o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura; IV- amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual 

valor consignado nos autos; b) condenar a parte requerida a pagar a 

parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação (20/01/2020 - ID. 28159677) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000786-46.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GISELE 

NUNES DE ALMEIDA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia GISELE NUNES DE ALMEIDA 

ajuizou ação de declaratória de inexistência de débitos cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em 

desfavor da empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 

S/A. Em síntese, alegou que foi aluna do curso de graduação em 

Engenharia de Produção pelo período de 02/2014 a 06/2018, solicitando a 

transferência para a Universidade de Cuiabá, onde concluiu em meados 

de 2019. Relata que foi surpreendida ao tomar conhecimento que seu 

nome estava restrito por um suposto débito junto a parte requerida, já que 

financiou 100% do seu curso pelo Fies (ID. 27938234). Esclarece que 

buscou solucionar a questão administrativamente, pois os débitos são 

posteriores a transferência para a UNIC, mas sem êxito. Requereu 

liminarmente a exclusão dos restritivos. No mérito a declaração de 

inexistência do débito e a indenização do dano moral. A tutela de urgência 

foi concedida (ID. 27957793). Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 2959657, onde sustentou ausência de ato 

ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29667350 e a impugnação à contestação no ID. 29885118. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, nos valores de R$786,67 (contrato nº 137257138), R$786,67 

(contrato nº 137257139), R$786,67 (contrato nº 137257160), R$786,67 

(contrato nº 137257161), R$786,67 (contrato nº 137257162) e R$786,67 

(contrato nº 137257137) conforme os ID. 27938229 e ID. 27938230. Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a 

empresa requerida não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte requerida encontra-se configurada. Dano moral. Em 
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virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base nos extratos juntados nos ID. 27938229 e ID. 27938230, nota-se que 

os restritivos impugnados foram os primeiros registrados, estando 

caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor dos seis restritivos (R$4.720,02), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$6.000,00 (seis mil reais). Dispositivo Pelo exposto, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a. confirmar os efeitos da tutela provisória 

de urgência deferida no ID. 27957793, remetendo eventual discussão 

quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do Princípio do Contraditório; b. declarar a 

inexistência dos débitos em nome da parte requerente junto a parte 

requerida; c. condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (08/11/2019 - ID. 27938229) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as 

intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, 

cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de 

sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 
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presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021691-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BABINSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT11989-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021691-09.2019.8.11.0001 INTERESSADO: SALETE 

BABINSKI REQUERIDO: TRIP - LINHAS AEREAS S/A Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da 

Controvérsia SALETE BABINSKI ajuizou uma ação indenizatória por danos 

materiais e morais em desfavor da empresa TRIP - LINHAS AÉREAS S/A. 

Em síntese, alegou que adquiriu passagens aéreas com o itinerário de 

Passo Fundo/RS - Cuiabá/MT, para o dia 23/06/2019, às 16h55min 

chegando ao destino às 20h25min (ID. 27603936). Relata que enquanto 

aguardava o embarque, tomou conhecimento que o voo foi cancelado e 

que havia disponibilidade apenas para dois dias depois do voo contratado. 

Narra que diante da necessidade de estar em Cuiabá, foram de ônibus 

para Porto Alegre/RS, onde embarcariam em um voo com destino a São 

Paulo e posteriormente Cuiabá. Esclarece que estava com um bebê de 

colo e houve um atraso de 20 horas para chegar ao seu destino. E por 

esses fatos pleiteia a indenização pelos danos morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 30039995, onde 

sustentou o cancelamento por manutenção na aeronave, o atraso de 41 

minutos, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada no ID. 29206270 e a não houve impugnação a 

contestação. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Atraso na 

conclusão do transporte. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Artigo 230 - Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231 - Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: 

Artigo 21 - O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - 

atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do 

serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente 

pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ, 3ª Turma, EDcl no REsp nº 1280372/SP, Rel. Min.: Ricardo 

Villas Bôas Cueva, DJU 19/03/2015). RECURSO INOMINADO. ATRASO DE 

VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de 

voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, 

não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que foge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Tur. Rec; Rec. Cív. n. 8011509-75.2015.811.0002, Rel.: Nelson Dorigatti, 

DJU 18/10/2016). Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, 

mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 

400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer reacomodação em 

outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o 

mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a situação também 

não venha a ser caracterizada falha na prestação de serviço. Neste 

sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO 

DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM 

PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO 

MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o 

cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro voo, em 

período inferior a quatro horas, de modo que não restou configurada 

ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da inicial, o 

recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída prevista 

para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de tal voo, o 

consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 11:30 

horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de julgar 

improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 

(TJPR, 3ª Tur. Rec; R.I. nº 0002566-65.2015.8.16.0036/0, Rel.: Giani Maria 

Moreschi, DJU 19/08/2016). Em análise dos autos, observa-se que o 

bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte requerente ao 

destino contratado (Cuiabá/MT) em 23/06/2019 às 20h25min (ID. 

27603936). Todavia, não há nos autos prova da efetiva chegada da parte 

requerente no destino contratado. Vale lembrar que, no presente caso, o 

ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 
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proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC), visto que a parte requerida tem melhores condições 

técnicas de comprovar o efetivo horário de chegada da aeronave no 

referido destino. Portanto, diante da insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte requerida. Responsabilidade civil. 

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o 

dano causado (CC, art. 186). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a 

culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do 

prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do 

consumidor e de terceiro (CDC, § 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE 

DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. 

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. 

APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 

Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. [...] (STJ, 4ª Turma, REsp nº 974.138/SP, Rel. Min.: Raul Araújo 

DJU 22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de 

afastar sua responsabilidade objetiva, a parte requerida sustenta que o 

dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de manutenção não programada, nota-se que a 

responsabilidade é da companhia aérea, visto que não se trata de caso 

fortuito. Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de 

excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito 

interno integra o processo de elaboração do produto e execução do 

serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos 

autos, nota-se que a manutenção não programada é considerada fortuito 

interno, visto faz parte da execução do serviço. Além disso, estas 

situações integram o risco da atividade econômica das companhias de 

transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea 

b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Portanto, considerando o presente 

caso configura fortuito interno, permanece inalterada a responsabilidade 

da parte requerida. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív; APC nº 

70041860479, Rel. Des.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 

26/05/2011). APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE 

VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. [...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív; APC nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte requerente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na chegada ao destino, é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. Isto porque, o 

desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 
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violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais). 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia 

R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (12/02/2019 - ID. 29168196) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007135-02.2019.8.11.0001 INTERESSADO: CAMILA 

GALDINO ORLANDI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da 

Controvérsia CAMILA GALDINO ORLANDI ajuizou uma ação declaratória 

de inexistência de débito com repetição de indébito e reparação por danos 

morais cumulado com pedido de tutela antecipada em desfavor da 

empresa CLARO S.A. Em síntese, alegou ser a titular do número (65) 

9.98160-0605 desde 2017 e que desde janeiro/2019 solicitou a alteração 

para o plano controle no valor de R$29,99. Relata que ao recebeu a fatura 

do mês de janeiro, o valor era de R$80,99; imediatamente contestou a 

conta pelo protocolo nº 2019373050832 e foi informado sobre a 

contratação de um plano mensal de R$119,00. Afirma que houve cobrança 

em desacordo ao contrato nos meses de fevereiro (R$81,88), março 

(R$107,32), abril (R$104,81), maio (R$80,99), junho e julho (R$123,52) e 

julho (R$119,99), sendo pago o valor indevido de R$313,58. Informa que 

teve o serviço suspenso e os protocolos de reclamação realizados junto a 

parte requerida sob nº 2019313050832, 2019369218367, 2019369205150, 

2019372028052, 2019379577815, 20193819321223, 2019434006613, 

2019434012523, e 2019433877338, 2019447330019 e 2019680423590. 

Requereu liminarmente que a parte requerida se abstenha de incluir o 

nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito e que 

restabeleça a linha da parte autora. No mérito pleiteou a repetição indébito 

do valor pago indevidamente (R$627,16), correção do valor contratado 

para R$29,99 e a indenização pelos danos morais. A tutela de urgência foi 

concedida (ID. 23799327 e ID. 23831657). Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 30215787, onde sustentou o 

exercício regular do direito, descabimento do pedido de restituição do valor 

e a inexistência de ato ilícito e de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no 

ID. 29930864 e a impugnação a contestação no ID. 30860932. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Respaldo contratual da cobrança. Qualquer modalidade 

de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os 

negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades livres dos pactuantes. Vale destacar que a 

liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da 

função social dos contratos. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 

DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME DE PROVA. 

VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECUSA 

NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE JUSTIFICA 

AÇÃO POSSESSÓRIA. [...] IV - A liberalidade e a autonomia da vontade 

contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função 

social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, 

com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de cláusula 

constituti em escritura de dação em pagamento com previsão de 

retrovenda, como condição suspensiva. (STJ, 4ª Turma, REsp nº 

302.137/RJ, Rel. Min.: Honildo Amaral de Melo Castro - Des. convocado do 

TJ/AP, DJU 15/09/2009). Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as 

partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites 

legais e a função social do contrato. Em exame do conjunto fático 

probatório, constata-se que a parte requerida não apresenta o contrato 

celebrado com a requerente, impossibilitando a certificação se a cobrança 

possui respaldo contratual. Neste contexto, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII do CDC, impõe consignar que o consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
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favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Diante disso e considerando que a empresa requerida 

possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho-a como 

verossímil as alegações da parte requerente diante da ausência de prova 

em sentido contrário. Além da verossimilhança, a parte requerente 

informou vários protocolos de atendimento em call center, que embora não 

seja uma prova robusta por não ser técnica, no caso em exame, 

considero-o como válida, visto que, além de verossímeis, os fatos 

envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos 

serviços, posto que este detém o encargo probatório de disponibilizar a 

aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto nº 6.523/2008 

que regula a Lei nº 8.078/1990 quanto ao o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE 

POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O 

consumidor demandante possui o direito e solicitou detalhamento da conta 

de telefone pelo call center, informando o número de protocolo na petição 

inicial. Se houve juntada da documentação na resposta à ação pela 

operadora de telefonia, e não houve contestação quanto existência desse 

este pedido via call center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, 

ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando 

hipótese de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida 

cautelar, justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus 

de sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. [...] (TJRS, 20ª 

Câm. Cív., AC nº 70050500834, Rel.: Carlos Cini Marchionatti, DJU 

12/09/2012). Portanto, diante da ausência da gravação correspondente 

aos protocolos informados nos autos (2019313050832, 2019369218367, 

2019369205150, 2019372028052, 2019379577815, 20193819321223, 

2019434006613, 2019434012523, e 2019433877338, 2019447330019 e 

2019680423590), presume-se verdadeiro a alegação da cobrança diversa 

do contratado pela parte requerida. Repetição de indébito. Conforme 

preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia 

indevida ou a maior, tem a obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação 

de consumo, a restituição deve ser o dobro do que pagou, caso o credor 

tenha agido com má-fé (CDC, art. 42, parágrafo único). Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO 

INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO 

CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do 

indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida 

quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, 

é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não 

comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o 

indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ, 4ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1316734/RS, Rel. Min.: 

Luís Felipe Salomão, DJU 16/05/2017, DJe 19/05/2017). Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o 

pagamento a maior no importe de R$313,58 (trezentos e treze reais e 

cinquenta e oito centavos), conforme as faturas encartadas na 

impugnação ID. 30860932. Além da restituição, nota-se que o recebimento 

indevido poderia ter sido plenamente constatado e devolvido 

voluntariamente, contudo a parte requerida insiste em não reconhecer o 

equívoco no seu procedimento, levando a presunção de sua má-fé 

justificando a repetição de indébito de forma dobrada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas 

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas 

honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 2ª Câm. Cív.; APC nº 

70039190780, Rel.: Marco Antônio Ângelo, DJU 31/08/2011). CONTRATO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A 

autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não 

logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são 

verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, 

buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição 

de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a 

insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de 

reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade 

agravada. 4. Recurso não provido. (TJSP, 14ª Câm. Dir. Priv; APL nº 

1009076-82.2016.8.26.0224, Rel.: Melo Colombi, DJU 22/02/2017). Em 

exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID. 

30860932, pode-se afirmar que o pagamento das faturas cobradas a 

maior, sem o correspondente reembolso é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de 

valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 
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caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida nos ID. 23799327 e ID. 23831657, remetendo discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório; b) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$627,16 (seiscentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), a título 

de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; c) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (30/09/2019 - ID. 

24455509, Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017655-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOZENIR MARQUES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017655-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LOZENIR 

MARQUES DE SOUZA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). LOZENIR MARQUES DE SOUZA SILVA ajuizou uma ação de 

obrigação de fazer cumulada com dano moral com pedido de antecipação 

de tutela em desfavor do BANCO BMG SA. Em síntese, alegou que 

celebrou contrato de empréstimo consignado com parcelas descontadas 

diretamente de seu salário, todavia, foi contratado um empréstimo 

consignado cartão de crédito, crédito rotativo, com juros diferenciados e 

que o saldo devedor não é quitado mesmo após anos de pagamento. 

Requereu liminarmente a suspensão do desconto. No mérito, pleiteou que 

seja declarado a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos em 

folha de pagamento, restituição em dobro e a indenização por danos 

morais. A tutela de urgência não foi concedida (ID. 26373172). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

28335171 e arguiu prescrição e, em seguida, sustentou a regularidade da 

contratação do empréstimo e contestou os pedidos formulados na inicial. 

Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID.28507089 e a 

impugnação à contestação foi apresentada no ID. 28798718. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada Juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos 

do caput do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Por esta razão, o artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar 

apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma 

líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos. A contrário senso, o 

Juizado Especial é incompetente para processar causas em que a 

sentença necessite da fase de liquidação quando imprescindível o 

conhecimento técnico contábil. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. 

A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir 

danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, 

em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não 

apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para 

aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. [...] (STJ, 4ª 

Turma, AgRg no AREsp nº 283558/MS, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 

15/05/2014, DJe 22/05/2014). CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. 

[...] “A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao 

disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95”. Assim, a 

possibilidade de prolação de sentença, cuja a liquidação depende de 

simples cálculo aritmético, não configura justificativa plausível para 

sustentar a declinação da competência do processo em trâmite no Juizado 

Especial para o Juízo Cível comum. (TJSC, 5º Câm. Dir. Civ; CC nº 

2012.043651-8, Rel.: Jairo Fernandes Gonçalves, DJU 22/08/2012). 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA - NECESSIDADE DE 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - [...] 1. Nos Juizados Especiais, “não se 

admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o 

pedido” (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a 

liquidação seja possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos 

ou arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do 

procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é 

incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do 

FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). [...] (TJMT, TRU, RI nº 

049.2011.008.072-5, Juiz Rel.: Hildebrando da Costa Marques, DJU 

14/02/2014). No caso concreto, tendo em vista que a parte requerente 

postulou a declaração de inexistência do débito e a suspensão da 

cobrança é inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é 

necessário apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a 

adimplemento integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de 
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juros e encargos contratuais. Para estes cálculos, é imprescindível o 

auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, 

torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, 

torna-se incompetente este juízo para processar e julgar a presente 

demanda. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência deste 

juízo, em razão da matéria, e julgar EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Brunna Neves Juíza Leiga 

------------------------------------------------------------------------ Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LOIRENA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000275-48.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MAIRA 

LOIRENA BARROS PINTO REQUERIDO: OI S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia MAIRA 

LOIRENA BARROS PINTO ajuizou ação de cobrança indevida cumulada 

com danos materiais e morais com pedido de tutela provisória em desfavor 

da empresa OI S.A. Em síntese, alegou desconhecer o crédito reivindicado 

pela parte requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a 

exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a 

indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 29699791, onde sustentou o exercício 

regular do direito, ausência do ato ilícito e de dano moral. Ao final, formulou 

pedido contraposto e postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29425281 e a impugnação à 

contestação no ID. 29908883. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência 

de dívida É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de 

contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a 

existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, 

razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção 

ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de 

cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição 

desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova 

negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar 

a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da 

prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a 

determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$160,65 (ID. 27813891). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 295 de 720



descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27813891, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a existência de outros 

restritivos posteriores (ID. 27813891), não afaste o dano moral, é inegável 

que influencia na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao 

caso em que o consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. [...] INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJRS, 2ª Tur. Rec., R.C. nº 71004295929, Rel.: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, DJU 18/10/2013). Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$160,65), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Dispositivo Pelo exposto, 

proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

do débito em nome da parte requerente junto a parte requerida; b) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (16/08/2019 - ID. 27813891) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretária providenciar a comunicação para baixa pelo sistema SERAJUD; 

2. indeferir o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

obrigação de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser 

realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 
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Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002208-56.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: ADILSON LEITE Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia SISTEMA DE ENSINO SÃO BENEDITO LTDA - ME ajuizou ação 

de cobrança em desfavor de ADILSON LEITE. Em síntese, afirma que 

celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais cujo 

beneficiário era o filho menor da parte requerida. Alega que está 

inadimplente com o pagamento das parcelas inerentes aos meses de 

julho/2015 a dezembro/2015, somando a importância de atualizada de R$ 

6.613,34. Pleiteia a condenação da parte requerida ao pagamento do valor. 

Devidamente citada no ID. 28942145, a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme Termo acostado no ID. 29930852. 

Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, considera-se revel 

quando a parte requerida não comparece à audiência de conciliação e/ou 

não apresenta contestação. No caso, nota-se que a parte requerida foi 

regularmente citada (ID. 28942145), mas não compareceu à audiência de 

conciliação (ID. 29930852) e nem apresentou contestação. Desta forma, 

considera-se revel a parte requerida. Efeitos da revelia. O principal efeito 

da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente (art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção 

essa que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do artigo 345 do 

Código de Processo Civil: I - havendo pluralidade de réus, algum deles 

contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a 

petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos. Da mesma forma, o Juiz deve se atentar para os 

fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados 

por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no 

processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal 

de existência ou de veracidade (CPC, art. 374). Portanto, o fato de a parte 

requerida ser revel não implica necessariamente na procedência da 

pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos fatos. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. [...] 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. [...] (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag nº 1237848/SP, 

Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti, DJU 11/10/2016). Analisando o caso 

concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer 

motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados na inicial e conclui-se que houve o inadimplemento da parte 

requerida, o que leva a caracterização da conduta ilícita. Portanto, 

reconheço o inadimplemento da parte requerida na soma de R$6.613,34 

(seis mil seiscentos e treze reais e trinta e quatro centavos). Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho decretar a revelia e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante a quantia de R$6.613,34 (seis mil seiscentos e treze reais e 

trinta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir do vencimento; Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação 

de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, conforme Súmula 410 do STJ). 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020003-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RODRIGO TAETTI KONZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020003-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABRICIO RODRIGO TAETTI KONZEN REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo relevante FABRICIO RODRIGO TAETTI KONZEN ajuizou 

reclamação indenizatória em desfavor do IUNI EDUCACIONAL S/A. Alegou 

que teve o reconhecimento de inexistência de dívida em primeiro processo 

de n. 8042490-85.2018.811.0001, porém neste processo não havia a 

negativação e por isso foi negada indenização por danos morais. Alegou 
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que contudo após a sentença a reclamada não só continuou com as 

cobranças como incluiu seu nome no cadastro de restrição. Requer assim, 

indenização por danos morais em razão da restrição indevida. A parte 

reclamada foi regularmente citada (ID 27880147) e audiência de 

conciliação realizada (ID 28941628). A contestação foi apresentada no ID 

28881569. A impugnação foi apresentada no ID 29151372. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Cobrança de 

dívida desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega que a dívida cobrada já foi 

reconhecida como ilícita, contudo a reclamada não retirou a cobrança 

desta de seu sistema e negativou seu nome. Analisando o conjunto fático 

probatório, nota-se que houve reclamante o reconhecimento de 

inexistência de débito no processo de n. 8042490-85.2018.811.0001, 

sendo desta forma indevida qualquer cobrança da dívida neste tratada. 

Contudo quanto a negativação, o reclamante não trouxe aos autos 

nenhum documento que comprovasse a inserção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, trouxe aos autos somente prova de que o 

SERASA entrou em contato com o reclamante para solução de 

pendências, sendo que os documentos juntados em ID 

27125878/27126507 não comprovam a restrição. Assim, ante a 

insuficiência de provas da negativação do crédito discutido, não há 

caracterização de conduta ilícita da reclamada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que a simples ameaça 

de apontamento de restritivos de crédito, por si só, não caracteriza dano 

moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois 

não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar 

sentimentos indesejados. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR AO 

CONTRATADO E AMEAÇA DE INSERÇÃO NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. PARTE QUE 

NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELO. 1- Inicialmente, são 

aplicáveis ao caso as normas do CDC, uma vez que autor e réu se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 

2º e 3º da Lei 8.078/90. 2- Em que pese a possibilidade de inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, este possui o dever de realizar a 

prova mínima de suas alegações. Verbete nº 330 da Súmula deste 

Tribunal de Justiça. 3- Os documentos adunados aos autos, contudo, não 

foram suficientes para a comprovação mínima de que houve cobranças 

acima dos valores contratados ou mesmo da ameaça de inserção dos 

dados da autora em cadastros restritivos e crédito. 4-Sentença mantida. 

Nega-se provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00373680520148190210, 

Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data 

de Julgamento: 12/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) Portanto, em se 

tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por danos 

morais. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos 

da reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Retifique-se o 

polo passivo da demanda, passando a constar EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 

38.733.648/0001 -40, diante do erro de cadastro; Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------------------

---------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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IVONE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003195-92.2020.8.11.0001 REQUERENTE: IVONE DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da Controvérsia 

IVONE DA SILVA SANTOS ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do LOJAS RIACHUELO S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.30103713 e arguiu a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documento imprescindível e ausência de interesse de agir. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. E, postulou a 

litigância de má-fé e pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.30128898, e impugnação à contestação ID.30335825. 

Inépcia da Inicial. Documentos Imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que não são imprescindíveis para 

o ajuizamento da ação, visto que foi apresentado extrato com a inscrição 

do nome da parte reclamante com todos os seus dados e valor do débito 

discutido. Por isso, a preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse 

de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte 

reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Cobrança de Dívida Desconhecida. É do credor o 

ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas 

para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$156,70, ID.28467664. 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte reclamada apresentou relatórios de utilização e telas ID.30103711, 

as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 
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NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado pela reclamada no ID.30103718, 

nota-se que existem outras restrições preexistentes, o que 

descaracteriza o dano, levando a presunção de que se trata de devedor 

contumaz. Isto se justifica porque a imagem do consumidor perante a 

sociedade já está denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos 

subjetiva. Portanto, não havendo indisponibilidade do crédito não é devido 

o dano moral. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Pedido contraposto. Embora não seja admitida 

a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 
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1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte 

reclamada; b) indeferir o pleito indenizatório de danos morais. c) 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, 

fica dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providencia a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir a litigância 

de má-fé; e e) indeferir o pedido contraposto. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA QUEIROZ DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003019-16.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SUELLEN 

CRISTINA QUEIROZ DA ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

SUELLEN CRISTINA QUEIROZ DA ROSA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.30336480 e arguiu as preliminares de documento imprescindível e 

ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, postulou pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.30120969 e sem 

impugnação à contestação. Inépcia da Inicial. Documentos Imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com 

todos os seus dados e valor do débito discutido. Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 
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de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$213,73 (ID.28434496). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas documentos apócrifos, somente faturas, ID.30336471, as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.28434496, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 
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provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$213,73), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho 

rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b) condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c) determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo 

de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providencia a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; e d) indeferir o pedido 

contraposto. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS BOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO GUILHERME MARQUES CARLOS PRATES OAB - SP439384 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001984-21.2020.8.11.0001 AUTOR: ANDERSON 

SANTOS BOTTI REU: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia ANDERSON SANTOS BOTTI ajuizou uma ação 

indenizatória em desfavor da EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA 

SA. Em síntese, alegou que adquiriu duas passagens para às 00h20min do 

dia 05/06/2018, com destino a cidade de São José do Rio Preto/SP, local 

onde participaria de um evento. Afirma que ao chegar a rodoviária tomou 

conhecimento que o itinerário havia sido cancelado. Devido aos 

compromissos agendados para o dia 06/06, não poderia aguardar a 

disponibilidade de outro ônibus. Relata que adquiriu pela companhia aérea 

TAM passagens, no valor de R$1.693,70 que foi parcelado em 10 vez no 

cartão de crédito. Pelos transtornos sofridos pleiteia a indenização pelos 

danos materiais e morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 29925969, onde sustentou o cancelamento 

da viagem, sendo reagendada para às 9 horas, a assistência aos 

passageiros, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 29881542 e a impugnação à contestação 

no ID. 30231839. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de 
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Defesa do Consumidor. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. 

IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança 

indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora 

demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 

2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda 

o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e 

reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na 

relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou 

aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da 

utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer 

justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e 

proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo 

ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não 

provida. Decisão unânime. (TJPE, 2ª Câm. Ext. Cív., APL nº 3977188, Rel.: 

Jovaldo Nunes Gomes, DJU 25/10/2017) No caso dos autos a parte 

requerente sustentou que o serviço de transporte terrestre foi prestado 

de forma ineficiente pela parte requerida, pois ficou cancelado. Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o 

cancelamento do itinerário é incontroverso. Embora a parte requerida 

alegue que prestou assistência e que a viagem foi reagendada, não conta 

nos autos nenhum documento que comprove tais alegações. Deste modo, 

nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de 

que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de 

prova de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII). Assim, pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta ilícita. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte requerente alega ter suportado o 

dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da 

limpeza do veículo e do combustível excluído do tanque, no valor de 

R$1.693,70 (um mil seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

o dano material encontra devidamente comprovado no valor de R$1.693,70 

(ID. 28189919 e ID. 28189909, fl. 2), fazendo a parte requerente jus à 

indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, 

ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, 

tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o 

orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, 

bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 2ª Câm. Cív.; APC nº 

70039190780, Rel.: Marco Antônio Ângelo, DJU 31/08/2011). CONTRATO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A 

autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não 

logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são 

verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, 

buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição 

de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a 

insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de 

reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade 

agravada. 4. Recurso não provido. (TJSP, 14ª Câm. Dir. Priv; APL nº 

1009076-82.2016.8.26.0224, Rel.: Melo Colombi, DJU 22/02/2017). Em 

exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID. 

28189919 e ID. 28189909, fl. 2, pode-se afirmar que a aquisição de outras 

passagem é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque 

este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade financeira é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 
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resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar a parte 

requerente as quantias de: a) R$1.693,70 (um mil seiscentos e noventa e 

três reais e setenta centavos), a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; e b) R$3.000,00 (três mil reais), a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (19/02/2020 - ID. 29412460, Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação 

de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015462-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANO 

SILVA SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ADRIANO 

SILVA SOARES ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor 

do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.27684209 e em seguida, arguiu preliminar de ausência 

de documentos imprescindíveis e prejudicial de prescrição. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, 

postulou pela improcedência dos pedidos e pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.27559247, e impugnação à 

contestação, ID.28454914. Inépcia da Inicial. Documentos Imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. A 

contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio do Actio Nata, a 

prescrição começa a contar da data do conhecimento da violação do 

direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a 

ação poderia ter sido proposta. Quanto à aplicabilidade do Princípio da 

Actio Nata, mesmo entendimento é o difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito 

de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a 

pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do 

art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe consignar que se tratando de lesão 

sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição se torna também 

sucessivo, contudo a prescrição alcança somente o quinquênio ao 

ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- 

O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato 

sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as 

parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento 

da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- 

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a 

entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 

7.- Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 
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13/03/2014) Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o 

direito à indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

04/11/2019 (ID. 25765611) e o prazo prescricional é de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 05/11/2019, 

ou seja, antes do prazo prescricional levantado pela reclamada. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência de dívida. É 

do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as 

ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se 

tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$237,21, ID.25765611. Com o objetivo de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), a 

parte reclamada, na condição de concessionária de energia elétrica, 

juntou aos autos histórico de contas e telas de cadastro (ID.27684207) e 

alegou que a dívida negativada se refere ao fornecimento de energia 

elétrica no endereço da parte reclamante, declarado na petição inicial. 

Diante disso – e considerando ser fato notório que, em tempos passados, 

não havia formalização de contrato escrito para instalação de unidades 

consumidoras –, foi oportunizado à parte reclamante juntar cópia das 

faturas de energia elétrica de seu endereço, devidamente quitadas, 

especialmente daquela, referente ao mês objeto da negativação, 

ID.28983010. No entanto, a parte reclamante não cumpriu a determinação 

judicial de forma integral, apresentando fatura do ano de 2019 e não da 

época da negativação (2015), o que fragiliza sua tese de 

desconhecimento da dívida e autoriza a conclusão de que histórico de 

contas e telas de cadastro (ID.27684207), embora unilaterais, são 

verídicas, legitimando a inclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante. Vale destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica 

serviço essencial, não há como cogitar que a residência da parte 

reclamante não o receba. Portanto, diante do contexto probatório dos 

autos, reconheço a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a 

legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita. Assim sendo, 

não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante 

(fraude), é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto 

aos documentos juntados, é possível apurar que a parte reclamante ainda 

deve a quantia de R$ 386,85, referente a inadimplência da parte 

reclamante. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 
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563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, e julgar procedente o pedido contraposto, para 

condenar a parte reclamante ao pagamento: a) da quantia de R$ 386,85 

(trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação em aberto, por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil). b) de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização 

por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta 

sentença;e c) das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.000,00 (hum mil reais), em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Diante da improcedência do pleito inicial e da 

procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019441-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DAS 

GRACAS SILVA ASSIS REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante MARIA DAS 

GRACAS SILVA ASSIS ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do 

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. 

Alegou que seu plano estava suspenso durante os meses de março e 

abril por ausência de pagamento por culpa da reclamada que não 

encaminhou os boletos via correio, e mesmo assim foram autorizados 

atendimentos nestes meses. Ainda, alegou que a reclamada aceitou 

pagamento indevido dos boletos referente aos meses de maio e junho de 

2019, pois o plano foi cancelado em 20/05/2019 por inadimplência dos 

meses de março e abril. Que em razão da inadimplência teve que pagar 

pelos serviços utilizados nestes meses. Que a reclamada não quis 

devolver as mensalidade de maio e junho. requer assim a repetição do 

indébito e danos morais. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 

27878694) e audiência de conciliação realizada (ID 28862656). A 

contestação foi apresentada no ID 29161781. Arguiu preliminar de 

impossibilidade aplicação do CDC, pois a reclamada se trada de de uma 

Entidade de Auto Gestão. Sustentou inexistência de culpa visto que a 

reclamante é responsável pelo pagamento de seus débitos mesmo quando 

estes não são enviados via correios, e que a realidade dos fato é que a 

reclamante tentou quitar as dívidas para não perder a carência e por esta 

razão houve emissão dos boletos de maio e junho, contudo a parte 

reclamnte desistiu de continuar com o plano, ao que requereu a devolução 

destas mensalidades, ao que a reclamada anuiu somente coma devolução 

da mensalidade junho visto que o plano se encontrava ativo para o uso da 

reclamante no mês de maio, porém a reclamante não necessitou utilizar os 

serviços, porém estes estavam à disposição, inexistindo danos morais. Em 

seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 29201613). 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 28862656), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Autogestão. Nos termos da Resolução 

Normativa 137/2014/ANS, que dispõe sobre as entidades de autogestão 

no âmbito do sistema de saúde suplementar, constata-se que configura 

autogestão quando o plano é administrado por pessoa jurídica de direito 

privado de fins não econômicos, criada por com o objetivo de prestar 

assistência à saúde exclusivamente a seus empregados, ex-empregados, 

administradores, ex-administradores, associados e dependentes do grupo 

familiar, cônjuge ou companheiro dos beneficiários. Uma das principais 

características dos planos de autogestão é o impedimento de ofertar ao 

público em geral, já que restringe aos colaboradores e dependentes de 

determina instituição. Um exemplo clássico de plano de saúde de 

autogestão é a Cassi, plano de saúde fechado exclusivo para os 

funcionários do Banco do Brasil e seus dependentes. Neste sentido: 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE 

SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE 

CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A 

operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de 

autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas 

que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de 

assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de 

beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de 

autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à 
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administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, 

diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa 

atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por 

entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. (STJ 

REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Diante do exposto, 

considerando que a Cassi é uma entidade de autogestão, não é possível 

assim a aplicação do CDC. Quitação da dívida A prova inequívoca do 

pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento 

quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 

319 do Código Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. 

PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, 

compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na 

hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que 

os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, 

ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 

00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 

Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 23/09/2019). As partes divergem quanto a ausência de envio de boleto 

ser a responsável pela inadimplência do reclamante. As obrigações de 

pagamento não estão condicionadas ao envio de boleto pelos correios, 

sendo que existem diversos meios para que se busque a adimplência dos 

débitos, sendo assim o responsável pelo pagamento do débito não pode 

justificar a sua inadimplência pelo não envio de boleto pelos correios, visto 

que sabe dos seus deveres e tem que procurar meios para executá-los, 

sendo que somente seria considerada culpa da reclamada se esta se 

negasse a emitir boleto ou outra forma de pagamento. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COTAS 

CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA 

DETERMINAR A INCLUSÃO DA COBRANÇA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. 

APELO AUTORAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA 

SEGUNDA RÉ EM CONTRARRAZÕES. A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO É O 

INSTRUMENTO PROCESSUAL A SER UTILIZADO PELO DEVEDOR PARA 

SE LIBERAR DA DÍVIDA QUANDO PRESENTE ALGUMAS DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA POR PARTE DO CREDOR. O NÃO 

RECEBIMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA ATRAVÉS DOS CORREIOS 

NÃO EXIME O AUTOR DE UTILIZAR-SE DE OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS 

PARA EFETUAR O PAGAMENTO. PLEITO CONSIGNATÓRIO QUE DEVE 

SER JULGADO IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - 

APL: 05062717220148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 41 VARA CIVEL, 

Relator: CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 09/05/2018, DÉCIMA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2018). Analisando o 

caso em questão, houve o inadimplemento das faturas de março e abril de 

2019, o qual levou à suspensão do plano nestes meses, sendo cobrado 

pela reclamada o pagamento dos valores de exames e consultas utilizados 

neste período. Deste modo, incabível a justificativa de inadimplemento em 

razão de não envio de boleto via e-mail. Referência da dívida em relação à 

rescisão. A resilição unilateral das partes tem o condão de cessar os 

efeitos contratuais a partir da expressa notificação da parte contrária, 

conforme exegese extraída do artigo 473 do Código Civil. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE 

REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de 

prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao 

crédito configura ato ilícito. (...)RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 

(Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015). 

(TJ-RS - AC: 70064411598 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 18/08/2015) TELEFONIA. COBRANÇA DE 

FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da Companhia Telefônica que 

emite cobranças após rescisão judicial do contrato firmado entre as partes 

e ainda inscreve o nome do consumidor no SERASA em razão do 

inadimplemento de faturas indevidas, pois referentes ao contrato já 

rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 10047365220108220601 RO 

1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011.) Embora 

os efeitos contratuais cessem com a rescisão, aceitável a cobrança 

posterior de valores remanescentes relativos ao período em que o 

contrato ainda estava vigente. A propósito: CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES 

REMANESCENTES ? DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? LEGÍTIMA. DANOS MORAIS ? NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Alegou o 

recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que 

estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período 

posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da 

dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e 

danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão 

do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade 

ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a cobrança, além 

de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como 

devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores 

anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação 

ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 

12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 

14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. 

(...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que: 

(a) o contrato, objeto da cobrança, foi rescindido em 29/05/2019 (ID 

544545) e (b) o pagamento reivindicado possui vencimento em 18/05/2019 

(ID 29163505), cuja referência é do mês de maio/2019. A adesão do plano 

se iniciou em 31/10/2003, e pelo demonstrativo de pagamento de faturas 

na ID 29163505 suponho que o fechamento do mês referência ocorra todo 

dia 17 e o início do mês referência ocorra todo dia 18, sendo que o plano 

fora cancelado em 29/05/2019, o reclamante somente usufruiu do plano 

durante 10 dias no mês de maio/2019. Com base nestes apontamentos, 

observa-se que é devida a devolução de 20 dias não utilizados no mês de 

maio, sendo correta a devolução do valor de R$669,57 quanto ao mês 

controverso. Quanto à devolução do mês de junho/2019 devida é por ser 

incontroversa. Desta forma a cobrança é parcialmente indevida e, 

consequentemente, há conduta ilícita. Repetição de indébito. Conforme 

preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia 

indevida ou a maior, tem a obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação 

civil, em razão de não ser possível a aplicação do CDC em relações entre 

entidades autoreguladoras, não é possível a repetição do indébito e 

somente a devolução do valor indevidamente pago. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento 

indevido no importe de R$669,57 e de R$1.004,35, referente ao mês de 

maio/2019 e junho/2019, respectivamente, conforme comprovante de ID 

26843570. Portanto devida a restituição do valor total de R$ 1.673,92 (mil 

seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 
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subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 26843570, pode-se afirmar que o pagamento de conta cobrada 

indevidamente, no valor de R$ 1.673,92, sem o correspondente reembolso 

é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira 

é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do bem danificado (R$ 1.673,92), entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho aceitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante as quantias de: a) R$ 1.673,92 (mil seiscentos e setenta e três 

reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (ID 

26843570), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem 

custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito.
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001694-06.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANILLI 

SANDY RAMOS SOARES REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia VANILLI SANDY RAMOS 

SOARES ajuizou uma ação indenizatória em desfavor das empresas 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA e IBAZAR.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Em síntese, alega que comercializa cesta 

básica pelo site da parte requerida e no dia 07/08/2019 realizou uma 

venda, registrada sob nº 5049445334, no valor de R$550,00. Afirma que 

passado dois dias o comprador lhe questionou acerca da mercadoria não 

ter sido entregue, sendo informado que não constava o repasse do 

pagamento. Esclarece que a parte requerida não havia transferido o valor 

da compra, o que ocorreu após dois dias. Pleiteia a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 29816766, onde sustentou a inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, a inexistência de falha na prestação de serviço 

e a utilização do valor pela parte requerente. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29863722 e a não houve impugnação à contestação. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cláusulas contratuais. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e 

tempo pactuado, pois o seu inadimplemento implicará na incidência dos 

efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. 

Verifica que o presente caso não trata de uma relação consumerista, pois 

a parte requerente comercializa produto na plataforma digital oferecida 

pelas requeridas no site. Deste modo, embora a parte requerente alegue a 

falha na prestação de serviço das requeridas, nota-se que não há no 

presente nenhum protocolo, reclamação, registrado pela parte. Cumpre 

mencionar que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de 

que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence com a parte requerente. 

Portanto, não havendo evidências de que o serviço prestado pela parte 

requerida ocorreu de forma ineficiente, não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar improcedentes os pedidos da 

reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003225-30.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: ELIANE MARIA PEREIRA 

DA CONCEICAO Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia SISTEMA DE ENSINO SÃO BENEDITO 

LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em desfavor de ELIANE MARIA 

PEREIRA DA CONCEIÇÃO. Em síntese, afirma que celebrou o contrato de 

prestação de serviços educacionais cuja beneficiária era a filha da parte 

requerida. Alega que está inadimplente com o pagamento das parcelas 

referente aos meses de fevereiro/2017 a agosto/2017, somando a 

importância de atualizada de R$10.801,52. Pleiteia a condenação da parte 

requerida ao pagamento do débito. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 30503316, onde sustentou vício grosseiro 

no contrato firmado entre as partes, que trata na verdade de sua 

sobrinha, que não dispõe de renda para quitar o débito. Postula pela 

anulação do contrato em virtude do dolo e consequentemente com a 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 30133439 e não foi apresentado a impugnação à contestação. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte requerida quanto ao Contrato de prestação de 

serviços educacionais juntado no ID. 28480375, no caso, será necessária 

prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi 

efetivamente confeccionada pela parte requerida. No caso concreto, por 

ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência 

deste juízo, em razão da matéria e julgar EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 310 de 720



Processo Número: 1004830-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004830-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ANTONIA PEDROSO ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do BANCO ITAUCARD S/A. Em síntese, alegou que o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome, foi objeto de acordo já homologado junto ao processo nº 

0061781-52.2014.811.0001, entretanto, descumprindo o acordado entre 

as partes a reclamada insiste em cobrar dívida objeto de acordo. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28927742. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29050557 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29337357. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Descumprimento de decisão judicial. O descumprimento 

de decisão judicial caracteriza tanto ilícito civil como penal (CP, art. 330). 

Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA DISCUTIDA EM PROCESSO 

DIVERSO. DECISÃO JUDICIAL LIMINAR QUE PROÍBE A RÉ DE INSCREVER 

O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

DESCUMPRIMENTO. ATO LESIVO E NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS 

PRECÍPUOS AO DEVER DE INDENIZAR. FATO QUE POR SI SÓ CAUSA 

DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza ato ilícito, além de falha na prestação 

do serviço, a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao 

crédito, em descumprimento à decisão judicial, que vedara essa conduta, 

o que justifica a indenização por danos morais. [...]. (TJDF, 4ª Tur. Cív., 

APC. nº 0069830-69.2009.8.07.0001, Rel.: Cruz Macedo, DJU 04/12/2013, 

DJe 14/01/2014). Em análise do caso concreto, nota-se que a parte 

requerente alega que a parte adversa descumpriu a decisão judicial 

proferida nos autos do processo nº 0061781-52.2014.811.0001, que foi 

objeto de acordo em 22 de dezembro de 2015, homologado em 

25/04/2016, conforme sentença anexada no mov. 50. Com base no 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

extrato juntado no ID. 22955804, nota-se que a decisão judicial não foi 

regularmente cumprida. Portanto, diante dos documentos reunidos pela 

requerente, a conduta ilícita da parte requerida encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 22955804, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 
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também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$1.294,40), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$87,97 (oitenta e sete reais e noventa e sete 

centavos), e, consequentemente, confirmar os efeitos da tutela provisória 

de urgência deferida no ID 22966301, remetendo a discussão quanto ao 

seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que 

haja violação do princípio do contraditório; b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; e c. condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020570-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020570-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONILDA 

GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia RONILDA GONCALVES 

DE QUEIROZ ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome, 

considerando que a única unidade consumidora cadastrada em seu nome 

não possui nenhum débito pendente. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29259880 e arguiu a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29071712 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29430291. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando os documentos carreados aos autos e, 

considerado considerando a preliminar suscitada pela parte reclamada, 

nota-se que efetivamente a apresentação de todos documentos 

necessários para o ajuizamento da presente ação. Desta forma, não 

evidenciado a inépcia da inicial em virtude da ausência de documentos 

imprescindíveis, a preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 
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desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$33,60 (ID 27311738), considerando que possui 

uma única unidade consumidora cadastrada em seu nome e esta não 

possui qualquer débito pendente de pagamento, conforme fatura de 

energia elétrica anexa em ID 27311736 – pág. 02. Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas consulta e extrato (ID 29261297 e 29261301), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 
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Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27311738, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Por fim, afasto 

o requerimento da parte promovente pela juntada de documento físico 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa a 

negativação efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em 

razão do inadimplemento de faturas pelo autor. Quantum indenizatório do 

dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$33,60), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Litigância de má-fé. 

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de 

R$33,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos); b. determinar que a 

parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c. condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). d. indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003105-84.2020.8.11.0001 AUTOR: VALÉRIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER REU: TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES SA Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A. Em síntese, alegou que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 314 de 720



parte reclamada não cumpriu com o serviço previamente contratado que 

ocasionou um atraso de 5 (cinco) horas para seu desembarque final 

contratado com a requerida. Ao final, postulou a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 30050952 e, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

não cometeu qualquer ilícito considerando que o atraso foi necessário e 

justificável. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 30119801 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 30300078. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 30119801), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Atraso na conclusão do transporte. As 

companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (São Paulo/SP) em 13/01/2020 às 

05h55 P.M (ID 28448692). Todavia, como reconhecido pela parte 

reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 13/01/2020 às 23h30, 

ou seja, com atraso de 5h30, lapso este superior ao legalmente permitido. 

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte 

reclamada configura conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 
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reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (5h30), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$5.500,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (11/02/2020, ID 29973424) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer 

pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003028-75.2020.8.11.0001 REQUERENTE: NATIELI 

FARIAS DAS NEVES REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia NATIELI 

FARIAS DAS NEVES ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do OI S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 30330536. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 30120987 e impugnação à contestação apresentada no ID 

30532791. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$289,74 (ID 28435136). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas no bojo da peça 

contestatória (ID 30330536), as quais não têm o condão probatório, pois 

se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 
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STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28435136 , nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$289,74), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$289,74 (duzentos e oitenta e nove reais e 

setenta e quatro centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo 

de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; c. condenar a parte 

reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). d. indeferir 

o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-40.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 318 de 720



Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEL ENGENHARIA ELETRONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

PIONEER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001543-40.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO 

DA SILVA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, ENGEL ENGENHARIA ELETRONICA LTDA - ME, PIONEER DO BRASIL 

LTDA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ROGÉRIO 

DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor da 

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, PIONEER DO BRASIL 

LTDA e ENGEL ENGENHARIA ELETRÔNICA. Em síntese, alegou que 

comprou um aparelho de som automotivo de fabricação das reclamadas, 

AVH-3180 DVD Retrátil, pelo valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta 

reais) e que após defeito no produto fabricado pela primeira requerida 

sofreu vários transtornos tentando localizar a assistência técnica e 

resolver o problema. Ao final, postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29787755 e arguiu a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.29860695 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.30120720. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial que foi desvendada por meio de 

ordem de serviço de reparo, apresentado pela própria reclamada, 

ID.29787756. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Vício do 

produto. Os produtos devem ser comercializados em perfeitas condições 

de uso, não podendo apresentar vício de qualidade, tornando-o impróprio 

ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico. 

Esta é a exegese dos artigos 6º, inciso I, 8º, parágrafo único, 10, e 18, §§ 

1º e 2º, todos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. 

ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. 

Recurso parcialmente provido. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70065310120, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim 

Corrêa, Julgado em 27/08/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/09/2015) CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À 

DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO 

CASO CONCRETO. 1. Vício do produto caracterizado. Cabimento da 

devolução do preço pago, a teor do disposto no art. 18, § 1º, inc. II, do 

CDC. 2.- Impossibilidade de conhecimento de documentos acostados na 

fase recursal. Negado provimento ao recurso. (Recurso Cível Nº 

71002614253, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 04/05/2011) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71002614253 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

04/05/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/05/2011) Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício 

apresentado no aparelho de som não foi resolvido, pois a parte reclamante 

apresentou protocolo de entrega do produto na assistência técnica 

sinalizando o defeito, mas a parte reclamada não apresentou o 

correspondente laudo técnico do referido protocolo. O simples protocolo 

da assistência técnica apresentado pela parte reclamante (ID.28112202) é 

indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, 

cabendo a parte reclamada o ônus de apresentar o laudo técnico de sua 

assistência técnica. Todavia, nenhum laudo técnico foi juntado pela parte 

reclamada, levando a presunção de que o vício não foi sanado. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em 

desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte 

reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que este não foi 

sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 
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na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que vício de produto (aparelho de som) não reparado pela 

assistência técnia é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade de uso do bem é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, solidariamente, a 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002994-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LURETTE CIVAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002994-03.2020.8.11.0001 AUTOR: LURETTE CIVAL 

REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). LURETTE CIVAL ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 
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apresentou contestação no ID 30182643. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 30120406 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 30524190. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

30524190), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica para 

apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 30182647 foi 

efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga --------------------------------

---------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021546-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021546-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA REQUERIDO: HOLDER 

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO 

PIAZZA BOA ESPERANCA Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor de HOLDER 

ASSESSORIA DE COBRANÇA e CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA 

ESPERANÇA. Em síntese, alegou que a parte reclamada vem cobrando de 

forma indevida por e-mails, ligações e mais recentemente por meio de 

processo de execução de dívida, afirma que possuía um imóvel no 

condomínio da reclamada mas que desconhece a dívida pois vendeu o 

imóvel há 5 meses. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID. 29477986 e ID.29489748 e, em 

seguida, arguiu legitimidade passiva e contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou pela inexistência do dano e do dever de 

indenizar. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29183574, e 

impugnação à contestação ID.29782604. Ilegitimidade passiva Holder 

Assessoria. A indicação na petição inicial, da parte promovida, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material com a parte promovente, é 

suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela 

Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, não havendo razão a arguição de ilegitimidade 

passiva, rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Responsabilidade pelo pagamento de dívida 

condominial. As obrigações condominiais, consistentes no pagamento das 

taxas ordinárias, extraordinárias, bem como multas e juros, são de 

natureza propter rem, conforme se extrai do artigo 1.345 do Código Civil, 

ou seja, o atual proprietário do imóvel é responsável pelo pagamento das 

referidas taxas mesmo que se referem a período anterior a sua aquisição. 

Sobre este ponto, não há divergência na jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 1. Julgamento sob a 

égide do CPC/15. 2. A obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio 
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possui natureza propter rem, sendo o proprietário do imóvel a 

responsabilidade pelo adimplemento das despesas. Súmula 568/STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no REsp 1730607/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 

02/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM SEGUIMENTO 

AO APELO NOBRE INTERPOSTO PELA RÉ E DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. 

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se trata a dívida 

de condomínio de obrigação propter rem, sendo a pessoa que arrematou o 

bem e cujo nome consta no registro do imóvel como proprietário 

responsável pelo pagamento das cotas condominiais vencidas, ainda que 

anteriores à arrematação, ressalvada a hipótese de omissão do edital 

quanto aos referidos débitos." (AgRg no AREsp 227.546/DF, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 

27/08/2015). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no REsp 

1380798/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

22/05/2018, DJe 30/05/2018). Todavia, vale destacar que, havendo 

contrato de compromisso de compra e venda, com imissão da posse e a 

comunicação do condomínio da mudança da propriedade de fato do 

imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais passa 

a ser promissário comprador e o vendedor não responde mais pelo 

pagamento das despesas relativas ao período posterior a imissão da 

posse. Neste sentido é o entendimento do STJ já firmado em Recurso 

Repetitivo: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS 

COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE 

VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do 

art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a 

responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o 

registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica 

material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo 

promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da 

transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a 

registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair 

tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, 

dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar 

comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o 

condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade 

passiva do promitente vendedor para responder por despesas 

condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo 

promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido. (Recurso Repetitivo. Tema 886. STJ REsp 1345331/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

08/04/2015, DJe 20/04/2015) Ainda sobre a responsabilidade pelo 

pagamento da dívida condominial, importante também consignar que, em se 

tratando de imóveis novos, adquiridos na planta, relativo a período anterior 

a imissão da posse, a responsabilidade é da construtora, não sendo 

legitima a transferência desta obrigação ao consumidor. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ATRASO NA ENTREGA. 1. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 

PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. PREQUESTIONAMENTO 

FICTO (ART. 1.025 DO CPC/2015). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE 

CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 4. RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS ANTES DA 

IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM 

SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 

4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU 

são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao 

adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os 

recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem 

ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto 

referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. 5. Agravo 

interno a que se nega provimento (STJ AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/12/2017, DJe 15/12/2017) Todavia, mesmo no caso de imóveis novos 

adquiridos na planta, o proprietário deve arcar com as obrigações 

condominiais, podendo se valer da ação regressiva para ser reembolsado 

dos supostos pagamentos. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO 

AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. 

INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA. ENCARGOS CONDOMINIAIS 

VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ATUAL 

PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. 

SÚMULAS N° 5 E 7, DO STJ. PRECEDENTES. (...) 3. É assente nesta Corte 

que, em razão da natureza propter rem dos encargos condominiais, a 

obrigação de seu pagamento alcança os novos titulares do imóvel, sem 

prejuízo, evidentemente, de eventual ação regressiva. Precedentes. 4. A 

tese defendida no recurso especial demanda reexame de cláusulas 

contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedado pelas 

Súmulas n° 5 e 7/STJ. (...) (STJ AgInt no AREsp 1015212/RJ, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 

02/08/2018) Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante nunca foi 

efetivamente proprietário de direito do imóvel em questão (ID.27599043) e, 

diante da natureza propter rem da obrigação, não pode ser 

responsabilizada pelo pagamento da dívida condominial. Dessa forma a 

dívida é ilegítima e a conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que o simples 

recebimento de e-mails, ligações e/ou cobrança indevida sem pagamento 

indevido, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a 

personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a 

imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Ademais, 

embora a parte reclamada tenha ajuizado ação, esta foi extinta pela 

desistência da ação sem que a parte reclamante tenha sido necessário a 

contratação de advogado. No referido processo, também não foi praticado 

nenhum ato de constrição, situação que efetivamente não justifica 

condenação por danos morais. Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

BANCO QUE ENVIOU MENSAGENS NA FORMA "SMS" LEMBRANDO O 

AUTOR DA DATA DE VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES – INOCORRÊNCIA 

DE DANOS MORAIS - Alegação do autor de que as cobranças efetuadas 

pelo réu são abusivas, causando-lhe prejuízos, transtornos e 
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aborrecimentos – Mesmo diante da responsabilidade objetiva do réu no 

dever de indenizar, o autor não se exime de demonstrar a existência do 

dano, sem o qual não há que se falar em indenização – O mero envio de 

mensagens ao consumidor, por meio de SMS, com alerta para a 

proximidade da data de vencimento das parcelas do contrato e número de 

código de barras do boleto, por si só, não gera dano moral – Inocorrência 

de cobrança vexatória ou abusiva – Ausência de prova, ademais, das 

ligações telefônicas, ônus que incumbia ao autor – Descabimento da multa 

por descumprimento da liminar – Sentença de improcedência mantida – 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10011799520168260161 SP 

1001179-95.2016.8.26.0161, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

19/07/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

25/07/2017) Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida 

a indenização por danos morais. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da 

parte reclamante junto a parte reclamada; b) indeferir o pleito indenizatório 

de danos; e c) determinar que a parte reclamada abstenha-se de realizar 

cobranças na linha telefônica ou conta de e-mail da parte reclamante, sob 

pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020041-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANE REGINA PINTO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020041-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DELIANE 

REGINA PINTO DE ASSIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia DELIANE REGINA PINTO 

DE ASSIS ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A. 

Em síntese, alegou que a parte reclamada suspendeu o fornecimento de 

sua energia elétrica baseada em fatura eventual de recuperação de 

consumo, aduz ainda que suas faturas mensais estão quitadas e 

desconhece o débito que originou o corte. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de dívida e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29227929 e 

arguiu preliminar de incompetência e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a interrupção se deu 

em razão de fatura de recuperação de consumo não quitada. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28946916 e ausência de 

impugnação à contestação ID 29626913. Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial técnica para apurar o caso 

concreto, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico 

extrajudicial, apresentado pela parte reclamada (artigo 115, § 8º, da 

Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28946916), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestariam-se na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando 

o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que 

preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da 

ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 
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RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que a 

cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID 27153468), 

a parte reclamante impugna expressamente. Com base no conjunta fático 

probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária 

reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade da 

Recuperação de Consumo, pois não apresentou laudo técnico de aferição 

com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no 

ID 29227931 foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, 

além disso, incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se 

trata de simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar 

que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação 

de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida 

tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
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PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que o fato do reclamante ter o serviço de energia elétrica 

interrompido por vários dias, utilizando serviço de “home care”, justifica a 

fixação do quantum indenizatório em patamar superior ao que normalmente 

vem sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida no ID 27160582, remetendo eventual 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório; e b) condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante 

a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (09/12/2019, ID 27234519) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito
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SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CAMPOS DA SILVA OAB - MT24410/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001663-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: THEIZA 

HELENA FONTES SOUZA REQUERIDO: SUTIL CAR COMERCIO DE 

VEICULO LTDA - ME Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). THEIZA HELENA FONTES 
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SOUZA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME. Em síntese, alega que 

levou seu carro na oficina da reclamada, o seu veículo Kia, placa NJT 

1408, e ao retirar o veículo da oficina mecânica o motor fundiu, e que por 

culpa da reclamada ficou meses sem usufruir do bem. Ao final, postulou a 

indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.29888749 em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela ausência 

de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29851921 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.30822740. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante do pedido da parte promovente, no caso, será 

necessária prova pericial para apurar se o problema no motor do carro se 

deu pela ineficiência da manutenção realizada pela promovida ou desgaste 

do motor, por falta de manutenção regular pela promovente. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho 

reconhecer a incompetência deste juízo, em razão da matéria, e julgar 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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SENTENÇA Autos 1003022-68.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WISLEY DE 

SOUZA CAMPOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos 

etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia WISLEY DE SOUZA CAMPOS ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 30034010. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 30120979 e ausência de impugnação à 

contestação. Valor da causa. Toda petição inicial, inclusive aquelas 

distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve indicar precisamente o 

valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, incios V, do CPC), o qual 

deve apresentar o valor econômico da pretensão formulada de acordo 

com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. 

NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. 

FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais, 

mas atribui ao valor da causa à quantia de R$2.324,96. Portanto, não 

coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica deduzida na 

inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve ser 

retificado para a quantia de R$10.000,00, valor máximo geralmente 

estipulado pela Turma Recursal. Julgamento antecipado da lide. Em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 
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motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.780,36, R$252,80 e 

R$291,80 (ID 28434410). Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao contrato juntado no ID 

30034018, nota-se que a parte reclamada apresentou contrato de adesão 

aos serviços e extratos da conta, supostamente assinado pela parte 

reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, e condenar a parte reclamante ao pagamento: a) 

de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e b) das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. leidydaime barros de almeida Juíza Leiga -----------------

------------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011595-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EURIANE 

REZENDE FERREIRA REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia EURIANE REZENDE FERREIRA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do MM 

TURISMO & VIAGENS S.A. Em síntese, alegou que a parte reclamada agiu 

com falha na prestação dos serviços contratados considerando que 

deixou de prestar auxílio ao cancelamento do voo contratado. Ao final, 

postulou a condenação da reclamada ao pagamento indenização por 

danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 26341995 e, em seguida, contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu 

qualquer ilícito considerando que não possui responsabilidade pelo 

cancelamento do voo contratado. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26372929 e impugnação à contestação apresentada no ID 

26512226. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das partes, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para 

sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26372929), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestariam-se na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Alteração do contrato por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 

229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao 

reembolso integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 

da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e 

itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 

horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 

originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que a 

alteração do horário de embarque foi previamente informada ao 

passageiro. Por isso, vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC) e por ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos 

controvertidos. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente que a alteração do horário do voo não foi previamente 

informada à parte reclamante. Responsabilidade civil. Quem age com dolo 

ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 

do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 
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CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado por outra parte ou 

por seu parceiro empresarial (MM TURISMO & VIAGENS S.A), não há 

como eximir a responsabilidade da parte reclamada. Portanto, por não se 

aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, 

permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita 

detectada nos autos. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o cancelamento de voo 

contratado é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$6.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, a 

pagar à parte reclamante as quantias de: a) R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (23/10/2019, ID 

25970865) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); e b) R$ 993,82 (novecentos e noventa e três reais e 

oitenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(13/12/2018, ID 24843754), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 
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nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003160-35.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EMERSON 

SANTOS OUGUSIKU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia EMERSON 

SANTOS OUGUSIKU ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 30512018. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 30128361 e impugnação à contestação apresentada no ID 

30584670. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$114,74 (ID 28460695). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 30512020 e 

30512021), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 
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havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28460695, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$114,74), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$114,74 (cento e 

quatorze reais e setenta e quatro centavos); b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 
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junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c. condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021750-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MARQUES DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021750-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRENO 

MARQUES DA SILVA AZEVEDO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia BRENO MARQUES DA 

SILVA AZEVEDO ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do AZUL LINHAS AEREAS. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada não cumpriu com o serviço previamente contratado que 

ocasionou um atraso do voo de 3h30 para seu desembarque final. Ao 

final, postulou a condenação da reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 29423356 e, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer ilícito considerando 

que o atraso foi necessário e justificável. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 29208979 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29496024. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 29208979), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestariam-se na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Atraso na conclusão do transporte. As companhias de transporte aéreo 

de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 
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fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 11/12/2019 às 

23h30 (ID 27639101). Todavia, o voo chegou ao destino somente às 

03h00 a.m. do dia 12/12/2019, ou seja, com atraso de 3h30, lapso não 

superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do atraso inferior a 4 

horas, a conduta da parte reclamada não configura conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da 

reclamação proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020775-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIELLY 

APARECIDA ROSA TEIXEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia DANIELLY APARECIDA 

ROSA TEIXEIRA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor 

do GOL LINHAS AEREAS S.A. Em síntese, alegou que a parte reclamada 

não cumpriu com o serviço previamente contratado que ocasionou um 

atraso de 7 (sete) horas para seu desembarque final contratado com a 

requerida. Ao final, postulou a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29017720 e, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer 

ilícito considerando que o atraso foi necessário e justificável. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29092675 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29321354. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 29092675), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Atraso na conclusão do transporte. As companhias de 

transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente 

da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições 

climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de 

tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após 

o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 

231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando 

o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por 

período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as normas 

regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência 

Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá oferecer as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 
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DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 29/10/2019 às 

16h50 (ID 27358683). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino somente no dia 30/10/2019 às 00h45, ou seja, com 

atraso de 7h, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante 

do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura 

conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 
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COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (7h), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$7.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 7.000,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (22/01/2020, ID 28265788) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95; Intimem-se as partes. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer 

pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001806-72.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SUELI 

BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: FRANCISCA MARCIANA ALVES 

FERREIRA DE FREITAS Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

SUELI BARBOSA DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido condenatório 

em desfavor do FRANCISCA MARCIANA ALVES FERREIRA DE FREITAS e, 

em síntese, alegou que celebrou contrato de locação com a reclamada, 

que se iniciou em 2018 com o período de locação de 12 (doze) meses, 

cujo o valor mensal inicial a ser pago mensalmente se daria no montante 

de R$ 1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais. Contudo, resta 

inadimplente a Reclamada com os aluguéis dos meses de setembro, 

outubro, novembro, dezembro e janeiro, inadimplente ainda com o 

condomínio e sem realizar os consertos previstos em contrato. Ao final, 

postulou a condenação da reclamada ao pagamento aluguéis e condomínio 

atrasados e indenização por dano moral. Revelia. Nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não 

comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. 

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada 

(ID.28969586), mas não compareceu à audiência de conciliação 

(ID.29854965) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. No 

caso, diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e oportuno o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela inadimplência da reclamada 

perante a reclamante, o que leva a caracterização da conduta ilícita. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 
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EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que o simples 

descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, 

não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: EMENTA: 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS 

ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao autor incumbe 

o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, I, NCPC. Meros aborrecimentos decorrentes do 

descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais. 

(TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho 

Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) 

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a 

indenização por danos morais. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência 

inadimplência contratual, no valor R$6.458,27. Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se 

devidamente comprovado apenas em relação aos aluguéis não pagos, no 

valor de R$ 5.214,68 (cinco mil duzentos e catorze reais e sessenta e oito 

centavos). Analisando os gastos, com reforma e taxas de condomínio, 

constata-se que não foram efetivamente comprovados, portanto a parte 

reclamante não faz jus à indenização pelos danos materiais em relação a 

essas despesas. Por todo o exposto e calculando os gastos efetivamente 

comprovados, a parte reclamante deve ser reparada pelo dano material 

com a quantia de R$ 5.214,68 (cinco mil duzentos e catorze reais e 

sessenta e oito centavos). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) aplicar os efeitos da revelia; b) indeferir o pleito 

indenizatório de dano moral. c) condenar a parte reclamada, a pagar a 

parte reclamante a quantia de R$5.214,68 (cinco mil duzentos e catorze 

reais sessenta e oito centavos) referente ao contrato inadimplido a título 

de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA FAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001086-08.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VINICIUS 

FERREIRA FAVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante 

VINICIUS FERREIRA FAVA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor 

do TAM LINHAS AÉREAS S/A. Alegou que a reclamada alterou 

unilateralmente os horários de seus voos por diversas vezes, levando a 

uma viagem extremamente longa com diferença de mais 10 horas no 

tempo da viagem nos dois trechos. A parte reclamada foi regularmente 

citada (ID 29156309) e audiência de conciliação realizada (ID 29783938). 

A contestação foi apresentada no ID 29922301. Sustentou a ausência de 

culpa devido ter comunicado a alteração ao reclamante e que a alteração 

dos horários dos voos se deram devido à reestruturação da malha aérea. 

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 

30213743). Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 29783938), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestariam-se na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Alteração do contrato por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 

229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao 
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reembolso integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 

da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e 

itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 

horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 

originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto a análise comparativa do bilhete 

originariamente emitido (ID 28009057) e a informação de alteração do voo 

(ID 28009088), nota-se que a alteração de horário ocorreu com variação 

de mais de 10h, ou seja, superior ao lapso permitido. Desta forma, tendo 

em vista que a alteração do horário do voo não observou o limite permitido, 

a conduta ilícita encontra-se caracterizada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva da reestruturação de malha aérea. 

Convém consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir 

a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Quanto à responsabilidade pela alteração 

unilateral de horário e voo devido à reestruturação da malha aérea, 

nota-se que é culpa da companhia aérea, visto que se trata de situação 

previsível e esta tem que estar preparada, com equipes de plantão e 

material disponível, para a rápida reacomodação dos passageiros. 

Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, permanecendo 

inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 
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29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de voo e o atraso na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Dano material 

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio 

corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material 

não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, 

de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos 

materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que 

efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se 

deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante 

alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes 

em decorrência de pernoite em cidade de conexão, no valor de R$ 291,50 

(duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 291,50 

(duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) (ID 

28009491/28009089), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos 

danos materiais. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que o fato do 

reclamante ter sofrido diversas (mais de 7) alterações nos horários do 

voo e ter pernoitado em uma das conexões devido às longas horas de 

conexão justifica a fixação do quantum indenizatório em patamar superior 

ao que normalmente vem sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (mais de 20 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante as quantias de: a) R$ 291,50 (duzentos e noventa e um reais e 

cinquenta centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do 

STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação; e b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as 

intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, 

cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de 

sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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MORAES ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

AGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada lançou em 

suas faturas de consumo valores superiores ao que é consumido que 

ocasionou cobranças indevidas. Ao final, postulou a revisional das faturas 

de consumo, e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 29273169 e arguiu a preliminar 

de incompetência e, em seguida, contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer ilícito 

considerando que o consumo faturado foi utilizado e é devido. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29036963 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29339011. Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial fotécnica para apurar se o 

consumo faturado foi efetivamente utilizado pela parte reclamante, visto 

que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 29036963), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 

5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá). No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, observa-se 

que as faturas impugnadas (outubro e novembro de 2019) registraram 

consumo de 96m3 e 151m3 (ID 27240985 e 27240987). Por outro lado, 

com base no do histórico de consumo (ID 29273177), nota-se que a média 

de consumo apurada no período dos últimos 06 (seis) meses abril/2019 a 

setembro/2019 é de 34m3. Com base nestes apontamentos, constata-se 

que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o 

que já induz a irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a 

concessionária reclamada não produziu provas que comprove a 

legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou nenhum 

documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos 

impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), 

visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar 

a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 

pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 
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base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameça da 

suspensão do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias, 

sob pena de multa diária de R$200,00, limitada à R$8.000,00: (a) revise as 

faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos 

anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 

dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual 

valor consignado nos autos; e b) condenar a parte reclamada, a pagar à 

parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (12/12/2019, ID 

27242171) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95; Intimem-se as partes. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação 

de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 
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tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020835-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE FRANCA BORGES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020835-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ DE 

FRANCA BORGES NETO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante LUIZ DE FRANCA BORGES NETO ajuizou reclamação 

indenizatória em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S.A. Alegou que tinha 

voo de João pessoa a Cuiabá com chegada as 11h15 do dia 28/10/2019, 

porém o voo foi alterado unilateralmente sem prévia comunicação e a 

reclamante chegou ao destino com 11 horas a mais do horário 

previamente adquirido. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 

28242136) e audiência de conciliação realizada (ID 29100611). A 

contestação foi apresentada no ID 29018413. Sustenta ausência de culpa, 

pois a alteração do horário de voo se deu em decorrência de 

reestruturação da malha aérea. Em seguida, foi juntada nos autos 

impugnação à contestação (ID 29301766). Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 29100611), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Alteração do contrato por parte da companhia aérea. Nos 

termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro 

tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração por 

foi iniciativa do transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a 

Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial 

quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com 

antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 

minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos internacionais em 

relação aos horários originalmente contratados. A não observância destes 

limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o 

reembolso integral do valor já pago. Estas são as regras previstas no 

artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações 

realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e 

reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I 

- informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput 

deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser 

superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos 

voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o 

passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o 

passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na 

prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência 

material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto a análise comparativa do bilhete 

originariamente emitido (ID 27387875) e a informação de alteração do voo 

(ID 27387881), nota-se que a alteração de horário ocorreu com variação 

de mais de 11h, ou seja, superior ao lapso permitido. Desta forma, tendo 

em vista que a alteração do horário do voo não observou o limite permitido, 

a conduta ilícita encontra-se caracterizada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de reestruturação da malha aérea. 

Convém consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir 

a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Quanto à responsabilidade pela alteração 

unilateral de passagem devido reestruturação da malha aérea, nota-se 

que é culpa da companhia aérea, visto que se trata de situação previsível 
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e esta tem que estar preparada, com equipes de plantão e material 

disponível, para a rápida reacomodação dos passageiros. Portanto, 

havendo hipótese de caso fortuito interno, permanecendo inalterada a 

plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (11 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$6.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as 

intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, 

cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de 

sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 
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nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019492-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMANDA 

CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia AMANDA CRISTINA DOS SANTOS 

ARAUJO DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29151548 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial e ausência do 

interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28864783 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29323730. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Interesse processual. A indicação na 

petição inicial de benefícios em que a parte reclamante usufruirá com o 

resultado positivo da demanda, é suficiente para sustentar o interesse 

processual, independentemente de instrução processual, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. 

POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. 

PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As 

condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, 

ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se 

qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ REsp 1731125/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, 

DJe 06/12/2018) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que a parte reclamante possui interesse 

processual, pois evidência vantagens jurídicas. Portanto, afasto a 

preliminar de ausência de interesse processual. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 
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correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$116,97 (ID 26873802). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas relatório de chamada (ID 29151566), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Por fim, afasto o requerimento da parte promovente pela juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que 

incontroversa a negativação efetuada, já que alegado pelo reclamado ser 

esta lícita em razão do inadimplemento de faturas pelo autor. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 29151566), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$116,97), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 
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Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$116,97 

(cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos), b. determinar que a 

parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c. condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d. indeferir o pedido contraposto; e e. indeferir o pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017261-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017261-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELA 

CRISTINA SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA 

SILVA LOPES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017271-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SANTANA ROSA PEREIRA JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017271-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CECILIA 

SANTANA ROSA PEREIRA JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017274-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)
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PROCESSO n. 1017274-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE HENRIQUE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005863-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FABIOLLA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007567-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017305-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017305-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAROLLINE 

ALVES DA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

PAULO CORREIA PESCARA POLO PASSIVO: WAM BRASIL NEGOCIOS 

INTELIGENTES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007330-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ARAUJO BARCELOS (EXECUTADO)

JOSE DJALMA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013480-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022121-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022121-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. A parte promovente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por 

isso, intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a 

declaração do imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que 

possa comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (na pasta de Análise de Recurso). Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008031-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PIRES FERREIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005571-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSSON CHARLES MISAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (REQUERIDO)

P M ELETRONICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017325-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017325-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO BATISTA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA 

PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005946-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO HIPOLITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAMARGO DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REU)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REU)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. S. (REQUERENTE)

WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI (REQUERENTE)

KATIA MINE HIRANO SHIBASAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. S. (REQUERENTE)

WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI (REQUERENTE)

KATIA MINE HIRANO SHIBASAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. S. (REQUERENTE)

WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI (REQUERENTE)

KATIA MINE HIRANO SHIBASAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004438-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR OAB - MT23449/O 

(ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004442-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SALTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GNOATO MORELI OAB - PR55557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019687-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALBRECHT JUNIOR (EXECUTADO)

ANA CAROLINE KLIPPEL (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017335-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANY RAIRA PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017335-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANY RAIRA 

PEREIRA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015991-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CARVALHO DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015933-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR RODRIGUES DE CAMPOS NETO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013418-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE DA SILVA GOMES FERNANDES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008416-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMORSAUDE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PYTHERSON DE SOUZA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PIOVEZAN RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001579-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE MARIA RODRIGUES GONCALVES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o recurso encontra-se tempestivo. 

Desse modo, recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. Intime-se a parte 

recorrida ora Reclamada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. 

Após, remetam os autos à Eg. Turma Recursal com as homenagens deste 

juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003769-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LEONARDO FERNANDES BORGES REQUERIDO: BR 

CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. 

Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de hipossuficiência 

econômica. Ademais não efetuou recolhimento das custas processuais. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do 

Imposto de Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar 

ser beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das 

custas processuais no prazo de 2 (dois) dias. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009353-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VENTURA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009353-66.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FELIPE VENTURA DOS SANTOS REU: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que o 

presente auto, encontra-se arquivado definitivamente pela secretaria 

devido à sentença homologando a desistência da ação. Sendo assim, 

devolvo os presentes autos a secretaria para as providencias. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE REGYS GONÇALVES RAFAEL DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006457-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

MICHELLE REGYS GONÇALVES RAFAEL DO CARMO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o AR do ID. 24582682, concernente à 

intimação da parte Reclamada, retornou negativo por motivo 

DESCONHECIDO. Desta feita, INTIMEM-SE a parte Autora para no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar novo endereço da parte Reclamada. Com a 

apresentação do novo enderenço, designe-se nova audiência de 

conciliação conforme pauta deste juizado. Decorrido o prazo, sem a 

manifestação da parte autora remetam-se os autos ao arquivo. Às 

providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS VILELA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

1010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002626-91.2020.8.11.0001. REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME INTERESSADO: ANTONIO MARCOS VILELA Vistos 

etc. Compulsando os autos, constato que fora expedida citação para a 

parte Reclamada (ID. 29020083), contudo, verifico que até a presente data 

não houve a juntada do retorno do AR. Desta feita, determino que 

Secretaria proceda com a junta do respectivo AR. Após, intime-se a parte 

Reclamante para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017228-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANNYELLE GONZAGA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017228-87.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RANNYELLE GONZAGA MOTA REU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, 

conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) 

Procuração atualizada; b) Comprovante de pagamento legível, c) 

Comprovante de endereço atualizado em seu nome, ou se em nome de 

terceiros, comprovar vínculos jurídico existente entre ambos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017252-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHOWING - INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017252-18.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SHOWING - INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA 

- ME REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Antes de qualquer 

deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de 

apresentar: a) Procuração nos moldes do CPC (nome da pessoa jurídica, 

representante, etc). Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016046-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA BEZERRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASTRO CENTRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016046-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARYNA BEZERRA RAMOS REQUERIDO: GASTRO 

CENTRO LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte autora para em 5 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a petição juntada em Id. 31598783. Após, 

voltem-me conclusos para deliberações. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015154-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PASQUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015154-60.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILO PASQUINI REQUERIDO: CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CAMILO PASQUINI em 

desfavor de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MATO 

GROSSO. Primeiramente, cabe frisar que a presente demanda possui 
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advogado constituído nos autos, ocorre, que em análise da petição 

anexada, verifica-se que esta foi assinada pelo autor, e não pelo 

advogado que tem capacidade postulatória para tanto. Segundamente, 

verifica-se que a petição inicial está completamente em desacordo com as 

normais legais, ao passo que, não possui sequer os pedidos, requisito 

essencial para indicação de sua pretensão jurisdicional. Assim, antes de 

qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a 

parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, emendar, readequar a 

inicial, para o fim de apresentar: a) Petição inicial assinada pelo advogado 

constituído nos autos; b) Os pedidos (indicação de sua pretensão), 

devendo o valor da causa corresponder com tais pedidos. Por fim, vale 

salientar que, se verificada que a narração esteja deficiente e 

incompreensível, considerando-se como tal, dentre outras hipóteses, 

aquela em que, da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão, a petição inicial será indeferida por inépcia. E mais, cabe ao 

litigante trazer ao crivo do juízo suficiente embasamento para que o réu 

possa satisfatoriamente realizar sua defesa. Intime-se. Oportunamente, 

tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017347-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARRATH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO OAB - MT28041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017347-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

FARRATH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENTIL FARRATH NETO 

POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017348-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MATTAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO PONCE NINCE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017348-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINA 

MATTAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSA MARIA TEIXEIRA 

MATTAR POLO PASSIVO: MARCELO AUGUSTO PONCE NINCE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017353-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MARQUES GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017353-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ROBERTO MARQUES GONZAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003795-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEZERRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE SALVADOR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003795-50.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CARLA BEZERRA DE CARVALHO EXECUTADO: EDILAINE 

SALVADOR DA SILVA Vistos, etc. Proceda-se a busca junto ao sistema 

RENAJUD, conforme requerido. Em sendo positiva a penhora via 

RENAJUD, intime-se a parte reclamada para, querendo, opor embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso negativo intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Sem 

manifestação, ao arquivo. Desde já fica autorizada a expedição de 

certidão de dívida em favor da reclamante. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013369-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIA DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013369-97.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A EXECUTADO: 

EVANIA DA SILVA PINTO Vistos, etc. Proceda-se a busca junto ao 

sistema RENAJUD, conforme requerido. Em sendo positiva a penhora via 

RENAJUD, intime-se a parte reclamada para, querendo, opor embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso negativo intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Sem 

manifestação, ao arquivo. Desde já fica autorizada a expedição de 

certidão de dívida em favor da reclamante. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016352-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. D. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO OAB - MT25270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016352-35.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VICTOR HUGO DUARTE DE CAMARGO REU: TELEVISAO CIDADE 

VERDE S/A Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que, por intermédio 

da petição de ID. 31574255, a parte autora reitera pelo reconhecimento do 

segredo de justiça, atacando, portanto, a decisão proferida no ID. 
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31305318, a qual concedeu a medida liminar pleiteada e indeferiu o pedido 

no concernente ao sigilo processual. Entrementes, em observância à 

questão posta, dantes narrada, e atenta à informação da parte 

promovente, no ID. 31574255, concluo, agora, pelas novas razões 

apresentadas, que o pedido de sigilo do feito merece mesmo acolhimento, 

à vista do estabelecido no artigo 189, III, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em 

segredo de justiça os processos: (...) III - em que constem dados 

protegidos pelo direito constitucional à intimidade”. Assim, para preservar 

a defesa da intimidade do requerente, acolho seu pedido de 

reconsideração em análise, para determinar, na forma do peticionado, o 

segredo de justiça na presente demanda, com fundamento no artigo 189, 

III, do CPC, dantes transcrito. Diante disso, proceda, o Sr. Gestor 

Judiciário, à autuação necessária, observando as prescrições legais, 

destacando, desde logo, o disposto no § 1º do sobredito artigo 189, do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010347-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARCIA METELLO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010347-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANE MARCIA METELLO DA COSTA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas nos autos. IV - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010254-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY LUCAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010254-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JURANDY LUCAS DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIDA BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000498-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELEIDA BORGES FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018698-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018698-90.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SEBASTIAO DE LIMA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001446-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - 
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Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017239-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE PACHECO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017239-19.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOCIANE PACHECO DE QUEIROZ REU: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA 

INDEVIDA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por 

JOCIANE PACHECO DE QUEIROZ, em face de CLARO S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99297.2541, no plano 

contratado “CLARO CONTROLE APP 4GB + MINUTOS ILIMITADOS + SVA”, 

com valor mensal de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos). Ressalta que, a partir do mês de abril/020, passou a receber 

cobranças de pacotes desconhecidos, denominados “APLICATIVOS 

DIGITAIS CLARO BANCA”, no importe de R$ 6,00 (seis reais), com 

desconto de R$ 1,17 (um real e dezessete centavos) e, “APLICATIVOS 

DIGITAIS CLARO VIDEO”, na quantia de R$ 10,00 (dez reais), com 

desconto de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos), conforme se 

extrai do documento apresentado no ID. 31454135 (fl. 02). Aduz que os 

referidos serviços não foram contratados, razão por que realizou 

diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) 2. Que seja deferido liminarmente que a ré 

exclua das faturas vincendas, APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA 

no valor de R$ 6,00 (seis reais), APLICATIVOS DIGITAIS - CLARO VIDEO 

no valor de R$ 10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome da 

autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide, 

sob pena de multa diária R$ 3.000,00 (tês mil reais). (...)” É o que merece 

ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa acionada, entendo que esse fator, aliado aos documentos 

apresentados pela parte promovente, são suficientes, por ora, para 

evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase 

processual, não há outros elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste 

momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da 

parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para excluir os serviços 

desconhecidos das faturas vincendas, bem como abster-se de inserir o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trarão 

nenhum prejuízo à promovida, visto que tais determinações não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos constam, DEFIRO, em 

parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada, “exclua das faturas vincendas, 

APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA no valor de R$ 6,00 (seis reais), 

APLICATIVOS DIGITAIS - CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

que se abstenha de inserir nome da autora nos bancos de dados do 

SPC/SERASA, até a resolução da lide”. E, se porventura já tenha sido 

efetivada a inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos 

cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) 

horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. 

Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014815-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA OAB - MT26557/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014815-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, no ID. 31612901, 

requer a inclusão da fatura de energia, relativa ao mês de abril/020, no 

valor de R$ 342,05 (trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), 

com vencimento no dia 23.5.020, a qual, também, apresenta valor elevado 

e destoa de seu consumo mensal. Na oportunidade, ressalta que, devido à 

pandemia do COVID-19, o estabelecimento comercial pelo qual é utilizado 

os serviços de energia, vinculado à unidade consumidora debatida nos 

autos, esteve fechado no período de 19.3.020 à 13.4.020. Diante disso, 

usufruídos apenas 05 (cinco) dias, devendo, portanto, ser calculada, para 

pagamento, a média de consumo diária. Requer, pois, ao final: “(...) 

Mediante o relatado, requer a Requerente a concessão de TUTELA DE 

URGENCIA para a DETERMINAR O PAGAMENTO EM JUÍZO da fatura de 

abril de 2020 no valor de R$ 52,86 (cinquenta e dois reais e oitenta e seis 

centavos), e o ADITAMENTO do pedido da inicial para INCLUIR a 

respectiva fatura no pedido revisional. (...)” Assim, ante a fase processual 

desta demanda (conhecimento), DEFIRO, em parte, os pedidos formulados 

pela parta requerente. INTIME-SE, pois, a empresa promovida, para 

conhecimento da emenda e para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto à nova fatura ora inserida na ação. Como 

consequência lógica da presente decisão, estendo os efeitos da tutela de 

urgência, concedida nos autos (ID. 30756698), para SUSPENDER a 

cobrança dessa nova fatura, dantes citada, até ulterior deliberação, bem 

como determino que a promovida ABSTENHA-SE de interromper o 

fornecimento de energia, da UC n.º 6/280717-0. E, acaso já o tenha feito, 

que restabeleça o serviço, no prazo de 12 (doze) horas, até o deslinde 

desta, sob pena de aplicação de multa fixa, já arbitrada. Ressalta-se, para 

dissipar eventuais equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no 

tocante à fatura apresentada na identificação n.º 31612909. Outrossim, a 

título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte promovente, na forma 

postulada, deverá, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, consignar, em 
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juízo, a importância de R$ 52,86 (cinquenta em dois reais e oitenta e seis 

centavos), estando os efeitos da tutela de urgência condicionados ao 

referido depósito. Ainda, proceda, o Sr. Gestor Judiciário, à correção em 

sistema, com relação ao valor atribuído à causa, uma vez que o objeto da 

presente ação envolve pedidos cumulativos, quais sejam, as cobranças 

indevidas e a condenação em danos morais, devendo constar a soma 

deles, quais sejam, R$ 342,05 (trezentos e quarenta e dois reais e cinco 

centavos), da nova fatura inserida, mais o valor já existente nos autos, R$ 

32.658,30 (trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta 

centavos), totalizando os pedidos R$ 33.000,35 (trinta e três mil reais e 

trinta e cinco centavos), conforme preconiza o artigo 292, VI, do CPC. De 

fato, diante da regra desse art. 292, inciso VI, do CPC, é patente a 

incorreção do valor atribuído à presente causa. E, uma vez verificado tal 

erro, pode o magistrado, de ofício e por arbitramento, corrigi-lo, nos termos 

do § 3º do supradito art. 292, do CPC. Por fim, decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias, dantes concedido à parte promovida, com ou sem 

manifestação, façam-se estes autos conclusos para sentença, com 

urgência. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, observando as 

formalidades legais. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018460-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018460-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Visto, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de justiça gratuita 

formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. E, de outro lado, verifico 

que as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida ora 

Reclamada. Após, remetam os autos a Eg. Turma Recursal com as 

homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO HENRIQUE DE AMORIM NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007041-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONALDO HENRIQUE DE AMORIM NEVES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto, etc. Recebo o Recurso Inominado, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. 

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte Recorrente ora 

Reclamante. E, de outro lado, verifico que as Contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida ora Reclamada. Após, remetam os 

autos a Eg. Turma Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005409-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA RIBEIRO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005409-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELLEN CRISTINA RIBEIRO TORRES REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte 

Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal ID 

31601495. E, de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009865-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNELITA PEREIRA ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009865-83.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: ANNELITA 

PEREIRA ALVES DE ARAUJO Vistos. Indefiro a petição do movimento de ID 

31085334, a qual requer à expedição de ofício para a SERASAJUD, para a 

inclusão do nome da Parte Promovida no cadastro de inadimplente, 

considerando tratar-se de diligencia competente a parte autora. 

Proceda-se a busca junto ao sistema RENAJUD, conforme requerido. Em 

sendo positiva a penhora via RENAJUD, intime-se a parte reclamada para, 

querendo, opor embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso negativo 

intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito. Sem manifestação, ao arquivo. Desde já fica 

autorizada a expedição de certidão de dívida em favor da reclamante. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014292-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA CATARINA FRANCA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014292-26.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: DALVA CATARINA FRANCA DA CUNHA Vistos. Proceda-se 

a busca junto ao sistema RENAJUD, conforme requerido. Em sendo 

positiva a penhora via RENAJUD, intime-se a parte reclamada para, 

querendo, opor embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso negativo 

intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito. Sem manifestação, ao arquivo. Desde já fica 

autorizada a expedição de certidão de dívida em favor da reclamante. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1013153-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013153-05.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: JOSEANE 

CARDOSO DA SILVA Vistos, etc. Cite-se a parte devedora, via Aviso de 

Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito descrito na petição inicial. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intime-se a parte devedora para nela 

comparecer, advertindo-a da oportunidade para interpor embargos (art. 

53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora 

online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o credor para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção 

(art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013098-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DE SOUZA BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013098-54.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: LARISSA DE 

SOUZA BEZERRA Vistos, etc. Cite-se a parte devedora, via Aviso de 

Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito descrito na petição inicial. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intime-se a parte devedora para nela 

comparecer, advertindo-a da oportunidade para interpor embargos (art. 

53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora 

online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o credor para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção 

(art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016178-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL WESLEY MONTELARES DE CARVALHO KAISER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016178-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMUEL WESLEY MONTELARES DE CARVALHO KAISER 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada pelo SAMUEL WESLEY MONTELARES DE CARVALHO KAISER, 

em desfavor de BRADESCO SEGUROS S.A, ambos qualificados na inicial. 

Para tanto, argumenta que no dia 10/02/2019 o veículo do requerente foi 

abalroado pelo veículo segurado pela empresa requerida, o qual era 

conduzido por Elcio José Reno. Sustenta que o fato foi registrado em 

acordo firmado no SAI, o qual recebeu homologação judicial (Processo n. 

1006004-55.2020.811.0001). Afirma que na mesma data do acidente o 

veículo foi encaminhado para uma oficina credenciada pela seguradora, 

denominada Senna Auto Center, sendo o orçamento para início do 

conserto somente autorizado em 18/02/2020. Ocorre que, 63 dias após o 

acidente, o requerente permanece sem seu veículo, dependendo de 

empréstimo de veículos de familiares para se locomover, e não tem sequer 

previsão de quando seu veículo será entregue. Assim, requer em sede de 

tutela de urgência que a requerida lhe forneça um veículo reserva até que 

seu veículo seja restituído. Com a inicial vieram documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Há 

que se ressaltar que o pressuposto da probabilidade do direito deve ser 

preenchido cumulativamente com o do perigo de dano ou o do risco ao 

resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou da 

cumulação com ele de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. In casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar eis que 

ausentes os requisitos. Conforme se colhe dos autos, a parte autora 

sustenta que que figura como terceiro em sinistro envolvendo veículo 

segurado pela empresa requerida, no qual foi reconhecida a culpa do 

segurado e acionado a seguradora do veículo ora requerida, sendo 

homologado judicialmente, e que diante dos atrasos no conserto de seu 

veículo, necessita de um carro reserva para uso até que o seu seja 

restituído. Ocorre que, no acordo homologado, em nada diz sobre a 

possibilidade do oferecimento de carro reserva em caso de atraso no 

conserto do veículo, ainda, as justificativas dadas pelo atraso do conserto 

ante a ausência das peças, merecem à princípio, credibilidade, isso 

porque, são inúmeros os contratos celebrados em uma realidade 

econômica e, doravante, executados em um cenário de crise como o 

vivido pelo Brasil e o mundo em decorrência da pandemia do Coronavírus. 

Dessa forma, as relações contratuais serão inevitavelmente atingidas, e o 

cumprimento das obrigações da forma avençada será prejudicado em 

muitos casos. Ademais, vale salientar, que nos autos não há provas de 

que a parte autora tenha requerido, pela via administrativa, carro reserva 

e, nem há provas de que a parte ré tenha negado a fornece-lo, 

injustificadamente, pelo que, não vislumbro a probabilidade do direito 

alegado. Oportuno registrar que ainda que se possa vislumbrar a 

presença de perigo de dano, tal por si só não é suficiente à concessão da 

tutela de urgência se a ele não se somar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos legais. Já designada sessão conciliatória. Cite-se 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016433-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016433-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo a 

emenda à inicial (ID. 31545397), por concluir como suficientes os novos 

documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO REVISÃO DE CONSUMO E 

COBRANÇA ABUSIVA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA NÃO SUSPENÇÃO 

DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2739230-7”, 
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ajuizada por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da UC n.º 6/2739230-7, instalada no endereço situado 

na Rua Projetada, n.º 205, Bairro Chácara dos Pinheiros, nesta capital, 

Cuiabá-MT. Enfatiza que, a despeito de seu consumo permanecer 

inalterado, recebeu, da parte reclamada, faturas com cobranças acima da 

média mensal calculada anteriormente, quais sejam, nos meses de 

outubro/019 (R$ 716,90 – setecentos e dezesseis reais e noventa 

centavos), novembro/019 (R$ 540,63 – quinhentos e quarenta reais e 

sessenta e três centavos), dezembro/019 (R$ 965,41 – novecentos e 

sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), janeiro/020 (R$ 664,27 

– seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), 

fevereiro/020 (R$ 885,57 – oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e 

sete centavos), março/020 (R$ 1.038,33 – um mil e trinta e oito reais e 

trinta e três centavos) e, abril/020 (R$ 831,30 – oitocentos e trinta e um 

reais e trinta centavos) . Informa, a parte autora, que, apesar de sua 

discordância, efetuou o pagamento dos boletos relativos aos meses de 

outubro/019 a fevereiro/020, acima especificados. Relata, ainda, que: “é 

pessoa inscrita no Cadastro Único sob o NIS (Número de Identificação 

Social) de N° 23690901215, encontrando-se desempregado no momento, 

pertencente ao grupo familiar de três pessoas os quais residem no 

domicílio, não dispõe de eletrodomésticos que poderiam justificar salto 

ELEVADO no uso de energia elétrica”. Na linha do arrazoado, ressalta que 

solicitou uma vistoria em sua residência, ocorrida no dia 2.3.020, contudo, 

sem prévia notificação e, por isso, sem acompanhamento. Aduz, também, 

que não tem condições financeiras para quitar os débitos questionados. 

Por esse motivo, realizou diversas reclamações administrativas, conforme 

protocolos de atendimentos apresentados nos autos, inclusive no 

PROCON (n.º 2020.03/00002896623). Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) 2.O deferimento da medida liminar, para suspender o 

corte da energia elétrica da unidade consumidora do autor imediatamente; 

(...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e 

das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a existência 

de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, também, o 

receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente pode 

ter o seu fornecimento de energia interrompido e não restabelecido, a 

qualquer momento, diante do não pagamento das parcelas do boleto 

apresentado pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. 

Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há outros elementos 

documentais disponíveis à parte promovente que poderiam contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo 

menos por ora. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à 

míngua de outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, ante 

o não pagamento das faturas sub iudice, dantes especificadas, 

possivelmente terá o seu fornecimento de energia elétrica interrompido e 

suspenso, motivo do patente perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço público essencial. Por 

outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para abster-se de interromper o 

serviço de energia elétrica, não trará nenhum prejuízo à empresa 

promovida, visto que tal determinação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, 

para determinar que a parte promovida, na forma postulada: 

ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 

6/2739230-7, instalada no endereço situado na Rua Projetada, n.º 205, 

Bairro Chácara dos Pinheiros, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do não 

pagamento das faturas contestadas, como dantes narrado, até o 

desfecho deste feito ou ulteriores deliberações. E, acaso já tenha sido 

efetivado o corte, que RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 

(doze) horas. Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais 

dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à 

dívida polemizada na presente lide, supracitada. Arbitro, para a hipótese 

de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Outrossim, considerando a hipossuficiência financeira da parte 

promovente, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Por fim, antevendo a relação 

de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014852-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARETY BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014852-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JARETY BATISTA LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida por este juízo 

no ID. 28141157, alegando, em síntese, que houve omissão em tal 

comando judicial. O embargante requer o ajustamento da decisão 

terminativa aos fatos e pedidos dos autos, objetivando a análise do pedido 

contraposto formulado em sede de contestação, nos seguintes termos: 

“Porém, com o devido respeito, a omissão no decisum é manifesto, eis que 

o autor fora condenado à litigância de má-fé bem como o juízo reconheceu 

a legalidade na cobrança devido a efetiva contratação dos serviços da 

requerida, conforme documentos que esta requerida traz aos autos em 

sede de contestação, porém V. Exa. nada mencionou sobre o pedido 

contraposto feito por essa embargante. Demonstrado a verdade sobre os 

fatos e trazido à baila a relação jurídica que o autor firmou com esta Ré em 

sede de contestação, cabia ao embargado vir aos autos comprovar que 

efetuou o pagamento das referidas contas, ônus em que não desincumbiu. 

Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos 

de declaração para suprimento da omissão apontada, para o fim de seja 

julgado o pedido contraposto requerido por essa embargante em sede de 

contestação”. Vale ressaltar que, os embargos de declaração 

representam o instrumento processual para afastar eventuais omissões, 

obscuridades, contradições ou erro material, que possam eclodir de 

decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código de 

Processo Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a 

parte objetiva simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que 

se coadune com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja 
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obter. Pois bem, compulsando os autos, assiste razão o embargante em 

suas alegações, no que tange o vício alegado. Diante do exposto, 

CONHEÇO, em parte, dos embargos declaratórios porque próprios e 

tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, portanto, para, em sanando a 

omissão apontada, retificar um trecho da parte dispositiva, a fim de que 

passe a constar a seguinte redação: “(...) “4. Em relação ao pedido 

contraposto, entendo que merece acolhimento, uma vez que a parte 

autora não logrou êxito em comprovar a inexistência do débito discutido 

nos autos. Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a empresa 

reclamada o valor de R$ 1.310,01 (um mil e trezentos e dez reais e um 

centavo), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do inadimplemento da dívida”. (...)” No 

mais, permanece in totum a r. decisão prolatada, em todos os seus termos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012540-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012540-19.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS - ME 

EXECUTADO: ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - 

EPP Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por TEREZA CRISTINA GUIMARÃES DE 

BARROS - ME em face de ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E 

URBANISMO LTDA - EPP, segundo cadastrado no sistema eletrônico 

pertinente, distribuída no dia 17.10.019. Após o trâmite regular do feito, 

proferida a sentença de mérito, por via da qual julgou extinto o feito, sem 

resolução do mérito (ID. 27552744), sem custas e honorários, nos 

seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por CASA DA CONSTRUÇÃO, razão 

social TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS-ME em face de ACTO 

ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA. Relatório dispensado, 

nos termos da lei. Como cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC, c.c, Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Fundamento e decido. Do exame dos autos, verifica-se que a 

parte exequente foi intimada, acerca do despacho proferido no id.: n. 

25119458, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o 

exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. 

Insta consignar que os artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os 

requisitos para a propositura da ação, da seguinte forma: “Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada intimação 

foi expedida para o autor, tendo decorrido o prazo sem nenhuma 

manifestação. Dessa forma, considerando que os documentos 

necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela 

parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o 

indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com fundamento no art. 320, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de mérito. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

lide, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, 

transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se”. Dessa sentença, opostos, 

pela parte exequente/embargante, qual seja, TEREZA CRISTINA 

GUIMARÃES DE BARROS - ME, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 

28524258), considerando haver obscuridade, quanto à análise dos fatos e 

documentos apresentados nos autos, bem como rechaça a decisão que 

entende ser surpresa. É o que merece ser relatado. DECIDO. Os embargos 

de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com 

relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo os 

artigos 48 e 49, da Lei 9.099/95, que: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão”. Por sua vez, o artigo 494, do Código de Processo 

Civil, estabelece que: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá 

alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erro de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração”. E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as 

hipóteses de cabimento, nos seguintes termos: “Art. 1022: Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso sob apreciação, conforme 

relatado, os presentes embargos foram opostos, pela parte 

credora/embargante, alegando o vício de obscuridade quanto à extinção 

da presente demanda, ao fundamento de que não houve a determinação 

de emenda à inicial. À vista disso, rechaça a decisão que entende ser 

surpresa, bem como pugna pela possibilidade de emendar a petição inicial. 

No entanto, a despeito dos arrazoados do embargante, não houve 

obscuridade a ser suprida na sentença hostilizada. Com efeito, basta uma 

leitura da sentença dantes mencionada (ID. 27552744), para se constatar 

que a argumentação ali utilizada foi, deveras, consoante os fatos e 

documentos apresentados nos autos. Para isso, repito a decisão, ora 

atacada: “(...) Do exame dos autos, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada, acerca do despacho proferido no id.: n. 25119458, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim de 

que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 

(cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. (...)” Vê-se, 

pois, que a parte embargante tenta a reforma da sentença (ID. 27552744), 

perante este juízo. Incabível, contudo, a via eleita, devendo ela valer-se, 

querendo, do recurso apropriado e hábil ao reexame da causa. Com 

essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, conheço 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 28524258), porque 

preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, porém, os 
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REJEITO, em face da inexistência de obscuridade entre as proposições na 

sentença embargada (ID. 27552744), persistindo essa, em consequência, 

tal como está lançada. Intimem-se e prossiga, na forma do procedimento. 

Cumpra-se, observando as formalidades legais. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007115-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FLORENCIO PINTO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007115-11.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ELIANE FLORENCIO PINTO LOPES EXECUTADO: CASA 

BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a sentença, o valor 

devido indicado pela credora foi penhorado pelo sistema BACEN/JUD (ID 

nº 30876524), tendo a parte credora pugnado pela conversão da penhora 

em pagamento (ID nº 31444183). Assim, tendo em vista a desistência das 

partes com relação aos recursos interpostos, bem como a satisfação da 

obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor 

da parte credora, conforme dados informados à Petição de ID nº 

31469932. Após, arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012333-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

VIVIANE DA SILVA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA SENTENÇA Processo: 

1012333-83.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA MANTIQUEIRA EXECUTADO: MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA, VIVIANE DA SILVA ROSA Vistos, etc. As 

partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos, conforme petição no ID. 31515018 Com 

efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Transito em julgado, determino o prosseguimento da ação em relação a 

parte promovida MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE TLDA. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017462-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISDILAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017462-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISDILAINE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. As partes informam que 

se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição no ID. 31577619. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Transito em julgado, determino o 

prosseguimento da ação em relação a parte promovida MRV PRIME XVII 

INCORPORAÇÕES SPE TLDA. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012685-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON SOUZA CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012685-75.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

JEFFERSON SOUZA CASTRO Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição no ID. 31597598. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Transito em julgado, determino o 

prosseguimento da ação em relação a parte promovida MRV PRIME XVII 

INCORPORAÇÕES SPE TLDA. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003492-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003492-02.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCOS SENA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

reclamante desistiu desta reclamação, conforme petição digitalizada no ID. 

30190551. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009108-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009108-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEBORA DE OLIVEIRA FARIA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante já 

alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no 

bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 607843-5/2020), 

para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017982-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017982-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante já 

alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no 

bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 607876-1/2020), 

para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017257-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (AUTOR)

DAVID DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1017257-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAVID DA SILVA 

BELIDO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA 

BELIDO POLO PASSIVO: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017259-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017259-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESANDRA 

XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017262-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA FERREIRA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017262-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIVA FERREIRA 

BARBOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURY BORGES DA 

SILVA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017267-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE FELIX DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1017267-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZANETE FELIX 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017273-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017273-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017147-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA SILVA SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONIPARK ESTACIONAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMADO PARA EFETUAR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 

NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016721-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHA CAFES E BOLOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE COSTA (REU)

PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ AV. RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 - TELEFONE: (65) 33139800 OFÍCIO Nº 268/2020-3ºJEC 

CUIABÁ, 29 de abril de 2020. AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR TABELIÃO (Ã) 

DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE CUIABÁ End.: 

Rua Campo Grande, 533 - Centro Norte, Cuiabá - MT, CEP 78005-170 

Referência: Processo nº 1016721-29.2020.8.11.0001 Espécie: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: RAFHA CAFES E BOLOS EIRELI REU: 

MARCELO ALEXANDRE COSTA, PONTAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Senhor(a) Tabelião (ã), Cumprindo determinação do 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível - Dr. 

WALTER PEREIRA DE SOUZA, solicito a Vossa Senhoria que adote as 

providências necessárias no sentido de promover a suspensão dos 

efeitos do protesto de nº 1081-01, 1052-02, 1081-03, 1130-01, 1104-01, 

1150-03, 1029-03, 1081-02, 1104-04, 1130-02, 1150-02, 1130-04, 

1054-03, 1068-03, 1104-03 e 1130-03, em nome de RAFHA CAFES E 

BOLOS EIRELI. Segue em anexo a decisão e a Certidão de Protesto. 

Atenciosamente, Assinado Digitalmente MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO GADELHA Gestor de Secretaria SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Miranda Reis, nº 441 – Bairro Poção – Cuiabá/MT – 

CEP 78.015-640 TELEFONES: (65) 3313-9800/ 3624-3003 - EMAIL: 

terceiro.jec.cuiaba@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

RL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 09:20 Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT;. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017308-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TORRES LIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1017308-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE TORRES 

LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO SOUSA DE SENE POLO 

PASSIVO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017312-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELLA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017312-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA GABRIELLA 

DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1017327-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSME ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017327-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

COSME ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017329-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSME ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017329-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

COSME ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017331-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK CORREA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

JACILDO DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017331-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICK CORREA 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY POLO PASSIVO: JACILDO DA SILVA SOUZA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011032-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE EVANGELISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/06/2020 

Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011222-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MARCOSKI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/06/2020 

Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017340-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTANA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017340-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE 

SANTANA NUNES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: VIVO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003248-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINIO DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTIMO A EMBARGADA 

PARA QUERENDO, SE MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007832-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GAUTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007832-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JANAINA GAUTO LEITE EXECUTADO: AZUL LINHAS 

AEREAS Visto. O alvará foi cancelado, como diligência do juízo. No caso, 

persiste a divergência entre a assinatura da parte Reclamante na 

procuração inicial e no contrato de honorários juntado posteriormente, com 

o respectivo RG. Assim, havendo poderes para levantamento de valores 

na procuração inicial e verificada a divergência, determino ao advogado, 

providencie a regularização com a juntada de nova procuração da parte 

Reclamante com assinatura idêntica à do RG, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Vencido o prazo e regularizada a procuração, será expedido alvará para 

o advogado da parte Reclamante e, do contrário, será feito em nome da 

própria parte Reclamante. Renove-se a conclusão, após o prazo 

assinalado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017259-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017259-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado a fatura 

de cobrança com endereço aparentemente diverso do local de residência 

da parte Reclamante e prova da negativação. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso 

da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos 

bancos de dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, 

do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada 

até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda a cobrança da fatura em 

discussão; e, b) exclua o nome da parte Reclamante do cadastro 

negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias, 

ressalvadas as limitações da Portaria conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021990-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021990-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar(es). - DA REVELIA. A Reclamada, apesar de 

devidamente citada e de ter comparecido na audiência de conciliação, 

deixou de apresentar defesa no prazo legal, razão pela qual, nos termos 

do art. 344, do CPC, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte Reclamada 

comprovar a regularidade do débito e a existência da relação jurídica entre 

as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, ou o áudio da 

gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, ônus do qual 

não se desincumbiu”, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no 

caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já 

configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Ante o exposto, nos termos do art. 

344 c.c. art. 487, I, ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) reconhecer a revelia da Reclamada; b) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 28,03 (vinte oito reais e três 

centavos); e, c) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ). Extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SERASA/SPC determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 
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serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINIO DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO PEREIRA FARO OAB - RJ178337 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002900-55.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CEZINIO DA SILVA BOTELHO REQUERIDO: OI S/A, INOVE RECUPERACAO 

E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME, CREDIT CASH ASSESSORIA 

FINANCEIRA LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. A parte reclamada alega ser responsável pela 

cobraça dos ativos da empresa de telefonia OI S/A, as partes reclamadas 

fazem parte da cadeia fornecedora perante o consumidor (art. 14 do 

CDC), razão pela qual respondem solidariamente. Rejeito a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória, estando pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Antes de propriamente enfrentar o mérito do 

pedido, é preciso esclarecer e registrar que a controvérsia gira em torno 

de eventual cobrança de dívida paga. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, 

do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso. O fato 

principal é de que a parte Reclamante contratou serviço de telefonia no 

mês de novembro de 2018, e após 01 (um) mês de utilização solicitou o 

cancelamento. Afirmou que pagou fatura remanescente, todavia, continua 

sendo cobrada indevidamente no valor de R$ 415,26 (quatrocentos e 

quinze reais e vinte e seis centavos) e juntou comprovante de pagamento 

para comprovar o alegado, bem como as cobranças indevidas após o 

pagamento. A Empresa Reclamada reconhece o pedido de cancelamento 

realizado, porém justifica a cobrança sob o argumento de que pagamento 

de multa fidelização. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA. PLANO PÓS-PAGO. EXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO NEGATIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, QUE 

NÃO PODE SER CONSIDERADA TOTALMENTE INDEVIDA. AUTORA QUE 

NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. 

DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. 

Narra a parte autora que foi surpreendida ao tomar conhecimento de que 

seu nome estava cadastrado junto aos órgãos de proteção ao crédito por 

um débito junto à ré, referente a um contrato que já havia pedido o 

cancelamento. Pugna pela exclusão de seu nome do cadastro de 

inadimplentes, bem como pela condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, determinando a parcial desconstituição do débito, 

devendo a requerida alterar o valor da inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito. Afastou-se o pleito de indenização por danos morais. 3. Em 

que pese estar-se diante de uma nítida relação de consumo, em que 

aplicáveis as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a 

inversão do ônus da prova, à autora cabe, ainda que minimamente, 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, 

do CPC. Não o fez. 4. De outro lado, a requerida desincumbiu-se da carga 

probatória que lhe competia, demonstrando a legitimidade, ainda que 

parcial, da inscrição do nome da autora nos órgãos de cadastro ao 

crédito, visto que inadimplente frente à ré. 5. A prova documental não 

deixa dúvidas de que a inscrição do nome da autora no cadastro de maus 

pagadores, cujo valor da dívida é no montante de R$634,36, foi originada 

pelos seguintes débitos: R$ 21,70 (plano internet, de 23/02 a 02/03/2016); 

R$ 283,74 (débito vencido em 01/2016); R$ 76,56 (débito vencido em 

02/2016); R$ 75,21 (débito vencido em 03/2016); R$ 5,35 (juros e multa); 

R$ 171,80 (multa por cancelamento/quebra fidelidade). De outro lado, há o 

pedido de cancelamento dos serviços pela autora (fl. 17), em 19/12/2015. 

6. Destarte, os débitos nos valores de R$ 283,74 (fatura de fl. 46) e o de 

R$ 171,80 (multa pela quebra de fidelidade da autora para com a ré) são 

legítimos e devidos pela demandante. E, não havendo provas de que 

houve o pagamento destas faturas, cujos serviços foram prestados pela 

requerida e utilizados pela requerente, legítima é a inscrição desta nos 

órgãos de restrição ao crédito. 7. Sentença de parcial procedência que 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, 

da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 

0081123-34.2017.8.21.9000 – rel. juiz Fabio Vieira Heerdt – j. 19-07-2018 

– p. 26/07/2018) “Ementa: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA PÓS-PAGO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE TENTOU 

CANCELAR A LINHA INÚMERAS VEZES, PORÉM SEM ÊXITO. LINHA 

CANCELADA POR DÉBITOS. REVELIA DA RÉ. PARTE AUTORA QUE NÃO 

SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 373, I DO 

CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que adquiriu plano pós-pago de 

linha telefônica com o custo inicial de R$ 12,00 por mês, contudo aumentos 

sucessivos ocorreram até chegarem ao patamar de R$ 60,95 mensais, 

razão pela qual solicitou o cancelamento do plano diversas vezes, 

contudo não obteve êxito. Narra, ainda, que toda vez que tentava cancelar 

a linha, era informada que precisava pagar as próximas faturas, situação 

que acarretou no cancelamento do plano por débito. Pugna pela 

condenação da parte ré ao pagamento de trinta salários mínimos e à 

restituição de R$ 396,92 a títulos de indenização por danos morais e 

repetição de indébito, respectivamente, bem como pela declaração de 

inexistência dos débitos pendentes. 2. Sentença que julgou improcedente 

a ação, fundamentando que a parte autora não se desincumbiu de seu 

ônus probatório, conforme o art. 373, I do CPC. 3. Com efeito, trata-se de 

relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, 

respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos arts. 2 e 3 do CDC. 4. Em que pese a revelia da empresa ré por 

não ter comparecido à audiência de conciliação, esta não é, por si só, 

suficiente para a procedência da ação. Com efeito, cabia à parte autora 

provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, ônus 

do qual não se desincumbiu. 5. No presente caso, a parte autora não 

trouxe provas mínimas de seus relatos, posto que se limitou a juntar duas 

faturas de valores próximos a R$ 60,00 (fls. 15/16), informação de 

cancelamento da linha (fl. 18) e carta de inscrição em órgãos de proteção 

ao crédito (fls. 20/22). 6. Contudo não traz provas acerca do antigo valor 

de R$ 12,00 cobrado pelo mesmo plano, ou dos diversos pedidos de 

cancelamento da linha que se estenderam por longo período, o que, do 
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que se extrai dos autos, era essencial para o deferimento do pedido. 7. 

Compulsando os autos, verifica-se que o plano da autora foi cancelado em 

razão de pendência de débitos, os quais a autora alega serem cobrados 

indevidamente, pois solicitou o cancelamento da linha diversas vezes, 

contudo não se desincumbiu de seu ônus probatório, ainda porque a 

revelia não afasta o dever de a parte autora comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, bem como exigir que a ré juntasse aos autos 

prova negativa acerca do não pedido de cancelamento configuraria prova 

diabólica. 8. Logo não há de se falar em indenização por danos morais, 

repetição de indébito ou inexistência da dívida, visto que a ré agiu em 

exercício regular de direito. 9. A sentença atacada merece ser confirmada 

por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 0055168-64.2018.8.21.9000 

– rel. juiz FÁBIO VIEIRA HEERDT - j. 21/02/2019). Deste modo, é possível 

concluir que a parte Reclamante tem parcial razão no seu pleito de 

cancelamento do serviço, que deve, no caso, se submeter ao pagamento 

dos valores devidos a título de utilização do mesmo. O fato reconhecido 

não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas 

relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando 

ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da 

parte. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ – 3ª T - 

REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 

02/03/2018). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar rescindido o 

contrato de prestação de serviço entre as partes; b) a inexistência do 

seguinte débito no valor de R$ 415,26 (quatrocentos e quinze reais e vinte 

e seis centavos); e c) indeferir o pedido de indenização por dano moral, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017846-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAURILIA FOLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017846-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA MAURILIA FOLIA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova na decisão proferida no id. Num. 

26472589 - Pág. 1. A controvérsia consiste em averiguar se houve vício 

na prestação do serviço proveniente de cobrança indevida em face da 

parte Reclamante. Dos autos, constata-se que a parte autora efetuou o 

pagamento da fatura de outubro de 2019 em nome de terceiro; embora 

tenha digitado um número errado no momento do pagamento, a parte 

Reclamada não nega o recebimento do pagamento, não obstante, não 

tenha computado como pago pela autora. A parte Reclamada reconheceu 

que o pagamento foi efetuado em nome de terceiro. Assim, diante da 

prova do pagamento deverá a parte Reclamada registrar como paga a 

quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a fatura do mês 

de outubro de 2019, pois não foi provado que o erro na digitação obstou o 

efetivo recebimento. No caso em comento, não ficou evidenciado a falha 

na prestação do serviço, diante da presença da culpa exclusiva da 

consumidora ou de terceiro, visto que a parte autora digitou de forma 

equivocada o código de barras da fatura do mês 10/2019. O erro na 

digitação não pode ser imputado a Reclamada, posto que o pagamento foi 

efetuado na Caixa Econômica Federal. Id. Num. 26398005 - Pág. 1, 

ademais a parte Reclamante embora tenha alegado a tentativa de 

resolução na esfera extrajudicial não comprovou a referida alegação. 

Acerca da excludente o art. 14, § 3°, II, do CDC, preleciona que o 

fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. No mesmo sentido: “A 

jurisprudência vem afastando a responsabilidade pelo fato do serviço 

quando o erro na informação ou digitação do código de barras é causado 

pelo consumidor. 5. Configurou-se, na espécie, a culpa exclusiva do 

próprio Demandante pelos prejuízos suportados. A culpa do consumidor 

exclui o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de 

reparar da CELPE. 6. Recurso que se nega provimento.(TJ-PE - APL: 

4424995 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 

08/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de 

Publicação: 15/03/2017)”. Em remate, ausente o ato ilícito fica afastada a 

fixação da indenização pretendida na inicial. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para: a) determinar que a parte Reclamada registre como pago a quantia 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a fatura de outubro de 

2019; b) julgo improcedente a reparação em danos morais, extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008297-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA QUEIROZ MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008297-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOANITA QUEIROZ MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Projeto de 

Sentença Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que vem 

sofrendo descontos indevidos, no valor de R$ 46,38, em seu benefício 

previdenciário/salarial, a título de reserva de margem consignável, 

sustentou que não contratou cartão de crédito ou empréstimo com a 

Reclamada. A parte Reclamada se opôs aos fatos e pedidos, afirmou que 

houve contratação de cartão de crédito pela parte autora e defendeu a 

legitimidade da contratação. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares. - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Rejeito a 

preliminar, visto que os comprovantes dos descontos foram anexados no 

id. Num. 25048568 - Pág. 1, ademais, oportuno salientar que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo com 

documentos indispensáveis á vitória do autor, e, no caso, a parte autora 

apresentou todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa. - 

DO VALOR DA CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a título de dano moral (indicação a menor ou por omissão), em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 

292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 15.875,56 (dezessete mil 

oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), em 

consonância com os pedidos requeridos na inicial. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Após detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que a parte autora 

contratou o cartão de crédito consignado da empresa ré. No caso, a prova 

produzida em contestação evidencia a legalidade do desconto. Impossível, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A parte Reclamada apresentou faturas do cartão consignado e 

diversos documentos que comprovam a transferência de valores na conta 

bancária da parte autora. (Id. Num. 25601131 - Pág. 23). Assim, não 

verifico a presença de qualquer ilicitude ou falta de informação na 

contratação. No caso, a parte autora usufruiu dos benefícios do crédito, e 

após extenso lapso temporal propõe a presente demanda para questionar 

os descontos em folha, as meras alegações não são suficientes para 

afastar as obrigações decorrentes do contrato. Destaca-se que a 

inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto devendo a parte 

autora provar o fato constitutivo do seu direito. Registra-se que o 

enunciado da Súmula 283 do STJ afirma que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são instituições financeiras, por isso os juros 

remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de 

Usura. Em complemento, inexistente a demonstração de vício de 

consentimento ou de nulidade contratual, devem os contratos ser 

preservados, sob pena de intensa insegurança jurídica. Dessa forma, 

diante da inexistência do ato ilícito afasta-se o dever de indenizar. Ante o 

exposto, rejeito as preliminares e nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, determino que a 

Secretaria promova a correção do valor dado à causa, fixando-o em R$ 

15.875,56 (quinze mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), que deve ser alterado no sistema PJE, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009966-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ESMERALDA DE HUNGRIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROZARIO DA COSTA OAB - MT23095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009966-23.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSANE ESMERALDA DE HUNGRIA DE LIMA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Em 

síntese, a parte autora requereu a reparação por danos morais, alegou 

que efetuou compras no estabelecimento da parte reclamada, mas 

suportou cobranças indevidas referente a tarifa de anuidade diferenciada 

e cobrança proveniente de seguro compra protegido. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Pontua-se que em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, cinge-se a 

controvérsia acerca da existência do dano moral/cobrança indevida. No 

caso em tela, não foi apresentado contrato assinado pela parte 

Reclamante para provar que esta estaria ciente da anuidade do cartão, 

assim, em relação à anuidade do cartão houve cobrança indevida. Por 

outro lado, a contratação do seguro e “compra da sorte” foi provada com 

a apresentação do termo de autorização assinado pela parte Reclamante; 

o referido documento não foi impugnado. ID. Num. 26218962 - Pág. 9. Não 

obstante, a parte Reclamada tenha defendido a contratação do seguro, 

por mera liberalidade, estornou a quantia de R$ 8,97 (oito reais e noventa 

e sete centavos), no cadastro da Reclamante. Destaca-se que embora 

tenha ocorrido cobrança indevida não houve pedido de restituição, o 

pedido se atém exclusivamente ao dano moral. Neste ponto, o fato não 

configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. O fato 

não ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor. O dano 

moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa 

humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Se o vício do serviço apontado pela parte autora não 

acarreta violação aos direitos da personalidade, não há falar-se em 

condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Enfim, não se 

está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009952-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1009952-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares -Interesse de agir. O fato da 

requerida ter cancelado o desconto no cartão não enseja a perda do 

objeto da ação, na medida que deve-se aferir a existência do direito ao 

dano moral, em face disso afasto a preliminar arguida. — Inépcia da 

petição inicial por ausência de documento essencial. Salienta-se que 

documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja 

ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo 

com documentos indispensáveis á vitória do autor, e, no caso, a parte 

autora apresentou todos os documentos pertinentes para o deslinde da 

causa, portanto rejeito a preliminar em epígrafe. - Ilegitimidade passiva. A 

parte Reclamada, preliminarmente, suscitou a ilegitimidade passiva. Sem 

razão, contudo, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva para 

a demanda. No caso em tela, há nítida relação jurídica entre as partes, isso 

porque a parte autora reclamada de cobranças indevidas efetuadas pela 

parte reclamada, logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Além do mais, tratando-se de ação que discute vício 

ou defeito do serviço, há evidente solidariedade entre todos os envolvidos 

na prestação do serviço, isto é, qualquer fornecedor de serviços, em 

princípio, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, 

por essas razões afasto a preliminar suscitada. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Pontua-se que em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova na decisão proferida no id. Num. 24522002 - Pág. 1. No caso em 

tela, a controvérsia consiste em averiguar se houve desconto indevido no 

cartão de crédito da parte Reclamante. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Verifica-se que a Reclamada embora defenda a 

legitimidade da cobrança não esclareceu qual produto ou serviço foi 

adquirido pela parte Reclamante. Portanto, ficou configurado a falha na 

prestação do serviço, visto que não se comprovou que a Reclamante não 

adquiriu qualquer produto da requerida para ensejar a cobrança em seu 

cartão. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. Em relação à restituição a parte Reclamada comprovou 

que efetuou o estorno no cartão de crédito, já a Reclamante embora 

brevemente negue o estorno não trouxe aos autos as faturas do cartão 

de crédito na impugnação, além do mais a impugnação apresentada lança 

fundamentações estranhas ao fatos narrados na inicial. Id. Num. 

26262087 - Pág. 3. Referente a restituição em dobro, deixo de condenar a 

parte Reclamada, por não evidenciar má-fé, vez que houve uso indevido 

por terceiro do cartão de crédito da parte autora, assim verifico engano 

justificável, logo, afasta-se a aplicação do art. 42, parágrafo único do 

CDC. Ademais, para ensejar a restituição em dobro a má-fé deve estar 

presente, de acordo com o entendimento da 2ª seção (composta pelas 3ª 

e 4ª Turmas) responsável pelo julgamentos de direito privado, que exige 

que o fornecedor tenha agido com má-fé, não sendo suficiente somente a 

verificação da culpa. (STJ, AgRg no Ag 570214/MG, Rela. Mina. Nancy 

Andrigh D 28/06/2014). Acerca do dano moral, a parte Reclamante não 

informou a situação fática geradora do dano moral, alegando a simples 

cobrança indevida, logo, descumpriu a obrigação prevista no art. 373, I, do 

CPC.. O fato reconhecido não ultrapassa dissabor comum nas relações da 

vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar indevida a 

cobrança parcelada em seis vezes no valor de R$ 170,99 (cento e setenta 

reais e noventa e nove centavos) inseridas no cartão de crédito da parte 

Reclamante; b) indeferir a restituição em dobro; c) indeferir a condenação 

em danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004952-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004952-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA REGINA DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - Ilegitimidade passiva. 

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Requerida, haja vista que 

a parte Autora reclama dos serviços prestados pela parte Requerida, 

outrossim, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir 

devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na 

inicial, como se verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar 

arguida. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela. 
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A controvérsia consiste em averiguar se houve suspensão indevida do 

serviço de telefonia. Pontua-se que é fato incontroverso que a parte 

Reclamante foi cobrada em duplicidade, pois a fatura de julho de 2019 foi 

devidamente paga, conforme pode-se vislumbrar no id. Num. 22979179 - 

Pág. 1. A falha no serviço é evidente, porque a parte autora promoveu o 

pagamento da fatura de julho de 2019 em duplicidade, por culpa exclusiva 

da requerida que não computou o pagamento. Id. Num. 22979184 - Pág. 1. 

Em relação à suspensão, embora a Requerida negue a suspensão em 

06/08/2019 do serviço de telefonia, não trouxe aos autos provas hábeis 

para se afastar do seu ônus probatório, vez que a tela sistêmica do 

suposto histórico de consumo do referido período é ilegível. Id. Num. 

26054989 - Pág. 8. Portanto, conclui-se que a Reclamada não se afastou 

do seu ônus probatório. Ademais, mesmo com o pagamento em 

duplicidade a Requerida não providenciou o restabelecimento do serviço. 

Id. Num. 22979179 - Pág. 1. Deste modo, caracterizado está o vício na 

prestação do serviço. Todavia, o fato reconhecido não ultrapassa o 

descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Em 

relação a litigância de má-fé não há razão para seu deferimento, posto 

que não há elementos para validar que a parte autora teria alterado a 

verdade dos fatos, dessa maneira não houve ofensa ao art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que seja restabelecida a linha 

telefônica n. 65-9802-2868; b) indeferir o pedido de dano moral, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010085-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010085-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte 

Reclamante que suportou a suspensão no fornecimento de água, em julho 

de 2019, afirmou que estava adimplente e que o corte foi indevido, 

posteriormente reclamou da cobrança de taxa de religação no cavalete, 

alegou que a cobrança é indevida, pois a suspensão foi ilícita. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia 

consiste em averiguar se houve cobrança indevida referente a taxa de 

religação de cavalete de água e se houve ato ilícito capaz de ensejar a 

reparação por danos morais. É fato incontroverso a existência da 

suspensão do serviço essencial de água, visto que a Reclamada afirmou 

ter realizado a suspensão, todavia alegou que o pagamento não foi 

computado por culpa exclusiva de terceiro que digitou incorretamente o 

número do código de barros. Em que pese a alegação não provou o fato 

extintivo do direito do autor, visto que deixou de apresentar a fatura que 

informa o código de barras correto, limitou-se a mera transcrição do 

número supostamente correto. Assim, verifica-se que a suspensão do 

serviço de água ocorrido em julho de 2019 foi indevida, com efeito, a 

cobrança de taxa de religação de cavalete também é indevida, posto que o 

consumidor não deu causa a suspensão. Dessa forma, tem-se por 

constatada a falha na prestação do serviço. Posto que a parte ré não se 

afastou do seu ônus probatórios nos moldes do art. 6º VIII, do CDC. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. Referente a restituição, a quantia paga, decorrente da taxa 

de religação, deve ser restituída em dobro. Consoante a inteligência do 

Art. 42, Parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Assim, verifico que, no caso em análise, 

presentes estão os requisitos para aplicar a penalidade, pois o 

consumidor foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e 

mais a Reclamada não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a 

sanção de devolução em dobro. Ademais, a 1ª Seção do STJ (compostas 

pela 1ª e 2ª Turmas), responsáveis pelos julgamentos envolvendo 

serviços públicos, afirma que basta a culpa para a parte fazer jus a 

restituição em dobro. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. 

ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ECONOMIAS. CULPA DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇAO EM DOBRO. (...) O art. 42, parágrafo 

único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável". (...)"basta a culpa para a incidência de 

referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano 

justificável por parte do fornecedor " (REsp 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. 

Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). Destarte, o engano somente é 

considerado justificável quando não decorrer de dolo ou culpa. (STJ - 

REsp: 1084815 SP 2008/0193402-2, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, 

Data de Julgamento: 23/06/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: --> DJe 05/08/2009). A interrupção indevida do fornecimento 

de água gera, sem dúvidas, transtornos na extensão suficiente para 

configurar dano moral, que independe de prova e decorre do próprio fato 

ilícito. No caso dos autos, a parte autora suportou a suspensão do 

fornecimento de água canalizada, mesmo estando adimplente com a 

prestadora do serviço. Além disso, o dano moral tem caráter pedagógico 

em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve 

ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Deste modo, revendo 

as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) 

declarar indevida a taxa de religação no cavalete na quantia de R$ 56,59 

(cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); b) condenar a 

restituição em dobro do valor de R$ 56,59 (cinquenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos); com correção monetária, indexada pelo INPC, 

e juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., ambos contabilizados 

a partir do desembolso (11/09/2019); c) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 366 de 720



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008915-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVILIN PAULA PACHECO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008915-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EVILIN PAULA PACHECO DO NASCIMENTO REQUERIDO: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório. Noticiou a parte Reclamante que em razão de sua condição 

financeira realizou distrato com a Reclamada referente ao contrato de 

compromisso de compra e venda de um imóvel, porém sustentou que o 

valor descontado a título de multa por retenção é abusivo, nos pedidos 

requereu a restituição de R$ 17.202,10 (dezessete mil duzentos e dois 

reais e dez centavos), que corresponde a 90% do valor pago, mais a 

reparação em danos morais. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares. — Valor da Causa. A parte ré, em 

preliminar, questionou o valor atribuído a causa, no entanto, não vislumbro 

qualquer irregularidade com o valor da causa, visto que o Enunciado 39 do 

Fonaje ressalta que “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor 

da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”. Do 

mesmo modo, o art. 292, II, do CPC, informa que o valor da causa deve 

corresponder ao valor controvertido entre as partes, não há menção que 

o valor deverá se referir ao valor do contrato. Em face dessas razões 

rejeito a preliminar. — Ausência de Interesse de agir. Alegou a parte ré, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir da parte autora. O 

interesse processual configura-se pelo trinômio necessidade, utilidade e 

adequação. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a 

tutelar a situação jurídica da parte autora, além de somente ser possível o 

acesso ao bem da vida por meio da atividade jurisdicional. Assim, o 

procedimento adotado é adequada a finalidade buscada. Registra-se, 

ainda, que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir 

devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na 

inicial, como se verdadeiros fossem. Além do que não é necessário o 

esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão 

para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” 

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No caso em comento, a 

controvérsia consiste em verificar se há ou não nulidade no distrato 

entabulado entre as partes. O Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 6.º, inciso V, estabelece que são direitos básicos do consumidor a 

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que 

as tornem excessivamente onerosas. Acrescente-se a isto que o contrato 

em epígrafe é um contrato de adesão, em que a liberdade de contratar é 

restrita pelo poderio econômico de uma das partes, o que obriga a outra 

parte a aceitar seus termos, incondicionalmente, não havendo, portanto, 

nenhuma discussão acerca de suas cláusulas. Assim, havendo 

desequilíbrio entre as partes contratantes, impõe-se a revisão do contrato 

pela parte hipossuficiente, excluindo-se as cláusulas desfavoráveis, 

restabelecendo o equilíbrio contratual. No caso em tela, vislumbra-se que a 

parte Reclamante pagou a parte autora a quantia total de R$ 17.202,10. 

Extraí-se que R$ 4.189,50, refere-se ao pagamento de honorários de 

intermediação pela venda do imóvel pago a Ruy Pinheiro Imóveis LTDA. (Id. 

Num. 26025703 - Pág. 10) Em relação à retenção total da quantia no valor 

de R$ 4.189,50, essa retenção é legítima, pois se refere ao pagamento da 

corretagem ao profissional corretor, a referida retenção encontra respaldo 

na Lei n. 4.591/64, que expõe: "Art. 67-A. Em caso de desfazimento do 

contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato 

ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, 

este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao 

incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente 

estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, 

delas deduzidas, cumulativamente: I - a integralidade da comissão de 

corretagem; II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% 

(vinte e cinco por cento) da quantia paga. Do mesmo modo, o desconto de 

190,30 (cento e noventa reais e trinta centavos), também é lícito, na 

medida que é decorrente de impostos, especificamente IPTU de 2018 e 

2019. A lei n. 4.591/64, art. 67-A, 2º, I, assevera que "Em função do 

período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o 

adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto 

no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores: I - quantias 

correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;”. 

Descontando o valor da corretagem e o valor do IPTU, resta a quantia de 

R$ 12.822,30, do que foi efetivamente pago a parte requerida. Porém, a 

parte autora somente irá receber, de acordo com o distrato, a quantia de 

R$ 7.807,56 (sete mil oitocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), 

o que representa uma taxa de 39% sobre a quantia paga. Dessa forma, 

conclui-se que a quantia descontada a título de retenção mostrou-se 

abusiva, vez que supera o percentual de 25% previsto no art. 67-A, II, da 

lei 4.591/64. Sendo assim, a parte Reclamante faz jus a restituição de R$ 

9.616,72, abatendo o que já foi recebido (R$ 7.807,56 (sete mil oitocentos 

e sete reais e cinquenta e seis centavos), logo, o valor a receber 

corresponde a R$ 1.809,16 (mil oitocentos e nove reais e dezesseis 

centavos). No concernente aos danos morais, insta esclarecer que a 

parte autora a priori não foi submetida a qualquer constrangimento, não 

sofreu humilhação com a conduta da parte ré e, ainda, não teve seu nome 

ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus 

atributos da personalidade, consoante dispõe o inciso X do art. 5º da 

Constituição da República. A jurisprudência remansosa de nossos 

Tribunais também é nesse sentido, senão vejamos: “Não merece 

procedência o pleito de indenização por dano moral, vez que o Autor não 

sofreu qualquer dano a sua imagem, decoro, sentimento, ou honra, enfim, 

não fora exposta a qualquer sorte de situação vexatória. O mero dissabor 

com um descumprimento contratual não pode ser considerado dano 

moral.” (Recurso de Apelação nº 0001528-25.2013.8.26.0322 - Apelante: 

Mapfre Seguros Gerais S/A - Apelado: Dinorah Brandão Araújo Gino - 

Interessado: General Motors do Brasil Ltda - Comarca: Lins - Voto nº 

28.571). O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à 

dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita 

agressão, não basta qualquer contrariedade. Via de regra, se o vício do 

serviço apontado pela parte autora não acarreta violação aos direitos da 

personalidade, não há falar-se em condenação da parte ré ao pagamento 

de danos morais. Enfim, que não se está afirmando que o fato relatado 

não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser 

elevados à esfera de dano moral. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, rejeitos as premiares e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos deduzidos na inicial para: a) Determinar que a ré restitua, de 

forma simples, a quantia de R$ 1.809,16 (mil oitocentos e nove reais e 

dezesseis centavos), com correção monetária, da data da rescisão 

contratual (15/01/2019), indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 

1% (um por cento) o mês a partir da citação. b) indeferir a retração em 

danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019499-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNIEL SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019499-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOHNIEL SILVA MORAIS REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou 

negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no 

valor de R$ 702,99 (setecentos e dois reais e noventa e nove centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 702,99 (setecentos e dois reais e 

noventa e nove centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019662-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019662-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VALDEMIR MARTINS VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, pelo débito de R$ 80,10 (oitenta 

reais e dez centavos), sob a alegação de que não reconhece o referido 

débito. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). -DA AUSENCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

O comprovante de residência acompanhado de declaração de residência 

assinada a próprio punho pelo Reclamante, em razão do princípio da boa 

fé, é documento válido. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 
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suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 80,10 

(oitenta reais e dez centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro. Indefiro o pedido 

contraposto; e, d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019261-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019261-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANIEL HENRIQUE PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 

171,54 (cento e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos); - que 

não reconhece o débito em questão. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares -DA AUSENCIA DE PROVA MINIMA 

Verifico que a inicial está devidamente instruída, conforme arts. 319 e 320 

do CPC, ademais, a prestação jurisdicional não está condicionada ao 

esgotamento da via administrativa. Rejeito a preliminar. - DA AUSENCIA DE 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A parte Reclamante demonstrou que 

convive com a titular do comprovante de residência. Pelo princípio da 

boa-fé rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 
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violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistema”, não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in 

reipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro apontamento, como no presente caso, deve ser levado em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto 

de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor R$ 171,54 (cento e setenta e um 

reais e cinquenta e quatro centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019725-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITYANE MILLY CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019725-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEITYANE MILLY CONCEICAO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 107,24 (cento e vinte e sete reais e 

vinte e quatro centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar(es). -DO COMPROVANTE DE RESIDENCIA O 

comprovante de residência, em nome da autora é documento válido. 

Rejeito a preliminar. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a preliminar, haja 

vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da 

via administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 
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contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 107,24 (cento e vinte e sete reais e 

vinte e quatro centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019626-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019626-41.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CIRLEY FERREIRA DE MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo 

débito no valor de e R$ 151,25 (cento e cinquenta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve a habilitação da linha telefônica junto a 

empresa Reclamada, o que se verifica através do contrato assinado 

juntado aos autos, que gerou o inadimplemento de diversas faturas. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. 

-AUSENCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A declaração de residência 

juntada no id. 26947475, pelo princípio da boa fé, supre a necessidade de 

comprovante de residência em nome próprio. Rejeito a preliminar. -DA 

JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há que se falar em 

confidencialidade dos documentos juntados em contestação, uma vez que 

inexiste o conteúdo das chamadas ou outra violação ao direito de 

privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de cadastro, 

documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Impende 

salientar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. E mais, restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a 

verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do 

art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos 

através de indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova 

produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço 

contratado, sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 

151,25 (cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). Pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 371 de 720



exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, 

ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para: a) condenar a parte Reclamante a efetuar o pagamento 

do valor de R$ 151,25 (cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar da contestação; e, b) reconhecer a litigância de 

má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019734-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ROMERO BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019734-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NILSON ROMERO BELMONTE REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo 

débito no valor de R$ 187, 57 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta e 

sete centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve a habilitação de linha telefônica junto a 

empresa Reclamada, o que se verifica através do contrato assinado 

juntado aos autos, que gerou o inadimplemento de diversas faturas. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. 

-DA IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da 

prova, preconizada no artigo 6º, VIII. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO 

BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado 

na exordial é válido. -DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há que 

se falar em confidencialidade dos documentos juntados em contestação, 

uma vez que inexiste o conteúdo das chamadas ou outra violação ao 

direito de privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de cadastro, 

documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 187, 57 (cento e oitenta e 

sete reais e cinquenta e sete centavos). No caso, havendo outros valores 

pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via 

própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido 

na petição inicial. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. 

arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a 

parte Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 187, 57 (cento e 

oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da 

contestação; e, b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa em favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também 

incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em 

razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso 

concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019381-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS MARIA DE ARRUDA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019381-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DAMARIS MARIA DE ARRUDA COIMBRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de e R$ 207,74 (duzentos e sete reais e 

setenta e quatro centavos). Em defesa a reclamada aduz: - que ao 

contrário do que sustenta a parte autora, houve a habilitação da linha 
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telefônica junto a empresa Reclamada, o que se verifica através do 

contrato assinado juntado aos autos, que gerou o inadimplemento de 

diversas faturas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar. -DA AUSENCIA DE PROVA MINIMA Verifico que a 

inicial está devidamente instruída, conforme arts. 319 e 320 do CPC, 

ademais, a prestação jurisdicional não está condicionada ao esgotamento 

da via administrativa. Rejeito a preliminar. -AUSENCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL A declaração de residência juntada no id. 26815025, pelo 

princípio da boa fé, supre a necessidade de comprovante de residência 

em nome próprio. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de cadastro, 

documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 207,74 (duzentos e sete 

reais e setenta e quatro centavos). No caso, havendo outros valores 

pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via 

própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido 

na petição inicial. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. 

arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a 

parte Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 207,74 (duzentos 

e sete reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação; 

e, b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante 

ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em 

favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo 

de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA 

DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018415-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PAPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018415-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NILSON PAPA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTEÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo 

débito no valor de R$ 442,98 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e 

noventa e oito centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário 

do que sustenta a parte autora, houve abertura de conta salário, com 

contratação do cartão de crédito CASAS BAHIA VISSA INTERNACIONAL 

de sua titularidade com diversas faturas inadimplidas. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. Preliminar 

- COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. -AUSENCIA 

DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a preliminar, haja vista não estar 

condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da via 

administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de 

utilização, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 
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à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. E mais, restou 

caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, reconheço a 

litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020226-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNYELISE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020226-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANNYELISE MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. PROJETO DE SENTEÇA Vistos, etc... Relatório. 

Noticia a parte Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu 

nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 938,71 (novecentos 

e trinta e oito reais e setenta e um centavos). Em defesa a Reclamada 

aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte autora, houve 

contratação do cartão de crédito MAKRO VISA INTERNACIONAL n. 

0004180490115665017, com diversas faturas inadimplidas, o que se pode 

observar através da assinatura do contrato, documentos pessoais, 

faturas, etc. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Defiro o pedido 

retificação do polo passivo a fim de que passe a constar BANCO 

BRADESCARD S/A inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.184.779/0001-01. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de 

utilização, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. E mais, restou 

caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, reconheço a 

litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001262-84.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo 

débito no valor de e R$ 95,25 (noventa e cinco reais e vinte e cinco 

centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve a habilitação da linha telefônica junto a 

empresa Reclamada, o que se verifica através do contrato assinado 

juntado aos autos, que gerou o inadimplemento de diversas faturas. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida 

preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. -DA JUNTADA 

DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há que se falar em confidencialidade dos 

documentos juntados em contestação, uma vez que inexiste o conteúdo 

das chamadas ou outra violação ao direito de privacidade estabelecido 

pelo artigo 5º, XII da CF. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 
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para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de 

cadastro, documentos pessoais, etc.), demonstra ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Impende 

salientar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. E mais, restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a 

verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do 

art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos 

através de indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova 

produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço 

contratado, sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 95,25 

(noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. 

art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) 

condenar a parte Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 95,25 

(noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da 

contestação; e, b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa em favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também 

incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em 

razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso 

concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020229-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARHA LUCIA DE PAULA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020229-17.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

NARHA LUCIA DE PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 

79,12 (setenta e nove reais e doze centavos). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares -DA AUSENCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA A preliminar se confunde com o mérito e passará a 

ser analisada em momento oportuno. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação que 

identifique a parte Autora bem como a contratação; e-mail; etc...), sendo 

que as “telas de sistema” isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Portanto, rejeito a 

preliminar. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in reipsa”,ou 

seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 375 de 720



somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, 

conforme documento do SERASA, colacionado à contestação e não 

impugnada pela parte Reclamante, está registrada a existência de 

negativação(ões) em nome da parte Reclamante, anterior(es) àquela 

discutida nos autos, o que impede, no caso concreto, a configuração de 

dano decorrente da falha na prestação do serviço. Aplicável, no caso, a 

Súmula 385 do STJ. “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor R$ 79,12 (setenta e nove reais e doze centavos); b) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral; e, c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95,c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021893-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021893-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EMERSON DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou 

negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no 

valor de R$ 347,22 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois 

centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve a habilitação de linha telefônica junto a 

empresa Reclamada, o que se verifica através do contrato assinado (com 

duas testemunhas) juntado aos autos, que gerou o inadimplemento de 

diversas faturas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminares. -AUSENCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A 

declaração de residência juntada no id. 27671499, pelo princípio da boa fé, 

supre a necessidade de comprovante de residência em nome próprio. 

Rejeito a preliminar. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a preliminar, haja 

vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da 

via administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de 

cadastro, documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 347,22 (trezentos e 

quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). No caso, havendo outros 

valores pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer 

da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto 

discutido na petição inicial. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do 

CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a 

parte Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 347,22 (trezentos 

e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da 

contestação; e, b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa em favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também 

incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em 

razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso 

concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 
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MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002138-39.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

TATIANE RODRIGUES NOVAIS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte 

Reclamante, na inicial, que ficou surpresa com uma negativação em seu 

nome junto ao Serasa/SPC, afirmou não ter débito com a Requerida. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. A controvérsia consiste em verificar se há ou não 

fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a existência da 

relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foram juntados 

aos autos fichas de cobranças, fatura de cartão de crédito que prova a 

renegociação do débito do cartão. Nota-se, ainda, que na petição inicial a 

parte autora não negou a existência da relação jurídica, apenas afirmou 

que desconhecia o débito, todavia na impugnação alterou a versão 

lançada na inicial e negou a relação jurídica com a parte Reclamada. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial. Sendo assim, 

apresentado e justificado a origem do débito competia a parta autora 

apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que as 

cobranças são indevidas, no entanto, assim não procedeu ficando no 

campo das meras alegações. Não obstante, o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Em conclusão, a parte Reclamada 

demonstrou documentalmente a existência da contratação do serviço, bem 

como, da dívida impugnada na inicial, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao 

órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o 

Enunciado da Súmula 359 do STJ. Em relação ao pedido contraposto 

merece acolhimento, todavia, fica limitado ao objeto da demanda. Quanto a 

litigância de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito 

entre as partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, 

portanto não acolho o pedido da reclamada, sob pena de desmoralizar o 

instituto e afrontar o acesso ao poder judiciário direito fundamental 

previsto na Constituição Federal (5º, XXXV). Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na 

inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para 

condenar a Reclamante a pagar a quantia de R$ 227,83 (duzentos e vinte 

sete reais e oitenta e três centavos), com correção monetária, indexado 

pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, a.m., a partir do vencimento do 

débito; extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MONTEIRO DE SOUZA ALMEIDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001976-44.2020.8.11.0001. AUTOR: JAQUELINE MONTEIRO DE SOUZA 

ALMEIDA E SILVA REU: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte Reclamante, na 

inicial, que é revendedora de produtos da Reclamada, que atrasou seu 

débito, mas posteriormente firmou acordo para efetuar os pagamentos, 

quitou seus débitos em 06/01/2020 e 08/01/2020, porém em 13/01/2020 a 

Reclamada inseriu indevidamente seu nome por um débito já quitado, ainda 

manteve a inscrição realizada no dia 26/12/2019, mesmo após ter 

efetuado o pagamento. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c.Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. O caso concreto revela discussão de relação 

comercial do tipo revenda, ou seja, não se enquadra na relação de 

consumo, sendo assim, afasto a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No caso em tela, a Reclamada não defendeu a 

legitimidade das inscrições, somente pontuou a não ocorrência do dano 

moral. Já a Reclamante provou o fato constitutivo do seu direito, ao juntar 

aos autos os comprovantes de pagamentos. Id. Num. 28186819 - Pág. 1. 

Dessa forma, tenho que a parte Reclamada encaminhou indevidamente os 

dados da parte Reclamante aos órgãos de proteção ao crédito, ficando 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Nesse passo, a retirada do nome da 

parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe, 

em razão do débito em comento. O dano moral decorrente é “in re ipsa”, ou 

seja, basta comprovação da negativação indevida ou a manutenção 

indevida para configurar o dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 2. O 

Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem 

adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de 

revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 

7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STJ – 3ª T – AgRg no AREsp 643845/MG AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2014/0344999-9 – REL. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE – J. 16/04/2015 - DJe 05/05/2015). Grifei. O dano 

moral, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitiva a 
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antecipação de tutela concedida; b) declarar a inexistência dos débitos no 

valor total de R$ 196,88 (cento e noventa e seis reais e oitenta e oito 

centavos) c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros 

simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) permanecendo a negativação 

após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a 

Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva no registro; extingui-se o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002048-31.2020.8.11.0001. AUTOR: 

MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS RECLAMADA: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte Reclamante, na inicial, 

que ficou surpresa com a negativação de seu nome junto ao Serasa/SPC, 

afirmou desconhecer o contrato que resultou na negativação em questão, 

pois jamais utilizou os serviços da parte Reclamada. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Em sintonia com o exposto não há elementos para condenação da 

parte Reclamante em litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 208,40 (duzentos e oito 

reais e quarenta centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva no registro; e julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002200-79.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ANTONIO DO CARMO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte Reclamante, na inicial, 

que ficou surpresa com a negativação de seu nome junto ao Serasa/SPC 

por uma dívida no valor de R$ 480,75 (quatrocentos e oitenta reais e 

setenta e cinco centavos), afirmou desconhecer o débito e negou a 

relação jurídica com a parte Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC 

c.c.Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - Ausência de 

extrato original do órgão negativador. Inexiste prejuízo à parte Reclamada 

que, por esforço próprio, poderia ter consultado livremente a regularidade 

ou não do extrato apresentado com a inicial. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 
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serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Em sintonia com o exposto não há elementos para condenação da 

parte Reclamante em litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, rejeito a preliminar e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 480,75 (quatrocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros simples de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva no registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PATRICK ALBUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001934-92.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JONATHAN PATRICK ALBUES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a 

parte Reclamante, na inicial, que ficou surpresa com a negativação de seu 

nome junto ao Serasa/SPC, afirmou que não utilizou os serviços que estão 

sendo cobrados. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c.Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar - Indeferimento da petição inicial. Inexiste prejuízo à 

parte Reclamada que, por esforço próprio, poderia ter consultado 

livremente a regularidade ou não do extrato apresentado com a inicial. 

Oportuno salientar que documentos indispensáveis à propositura da 

demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da 

demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis á vitória 

do autor, e, no caso, a parte autora apresentou todos os documentos 

pertinentes para o deslinde da causa. Em relação ao comprovante de 

residência, a parte autora apresentou aos autos declaração de residência 

em conformidade com a Lei nº 7.115/83, já a parte Reclamada em sua 

defesa indicou endereço de Cuiabá-MT como sendo da parte autora, 

portanto, tem-se por rejeitada a preliminar em epígrafe. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, rejeito a 

preliminar e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 1.146,78 (mil e cento e quarenta e 

seis reais e setenta e oito centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva no registro; extingui-se o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001745-17.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

REINALDO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte Reclamante, na inicial, 

que ficou surpresa com a negativação de seu nome junto ao Serasa por 

uma dívida no valor de R$ 229,88 (Duzentos e vinte e nove reais e oitenta 

e oito centavos), afirmou desconhecer o débito que lhe foi imputado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. 

- Ausência de extrato original do órgão negativador. Inexiste prejuízo à 

parte Reclamada que, por esforço próprio, poderia ter consultado 

livremente a regularidade ou não do extrato apresentado com a inicial. - 

Ausência de procuração válida - irregularidade na representação. Rejeito 

a preliminar em epígrafe, visto que a parte Reclamante compareceu à 

audiência de conciliação acompanhada do patrono o que atesta a validade 

da procuração apresentada. - Ausência de documento indispensável para 

propositura da demanda. Alegou a parte ré a suposta violação do artigo 

321 do CPC, nesse passo oportuno salientar que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo com 

documentos indispensáveis á vitória do autor, e, no caso, a parte autora 

apresentou todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa. 

Outrossim, a parte autora apresentou aos autos declaração de residência 

em conformidade com a Lei nº 7.115/83, em complemento a parte 

Reclamada em sua defesa indica endereço de Cuiabá-MT como sendo da 

parte autora, portanto, tem-se por rejeitada a preliminar em epígrafe. Mérito 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. A controvérsia consiste em verificar se há ou não 

fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a existência da 

relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foram juntados 

aos autos faturas telefônicas, históricos de chamadas, telas sistêmicas 

legíveis com registros de pagamentos, contrato e documento pessoal da 

parte Reclamante (Id. Num. 30063510 - Pág. 16). Destaca-se que terceiros 

de má-fé não se importariam em manter a adimplência de qualquer serviço 

fraudado, circunstância que retira totalmente a verossimilhança da 

negativa de contratação. Nota-se, ainda, que na petição inicial a parte 

autora não negou a existência da relação jurídica, apenas afirmou que 

desconhecia o débito, todavia na impugnação alterou a versão lançada na 

inicial e negou a relação jurídica com a parte Reclamada. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial. Sendo assim, apresentado e 

justificado a origem do débito competia a parta autora apresentar os 

comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são 

indevidas, no entanto, assim não procedeu ficando no campo das meras 

alegações. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Em conclusão, a parte Reclamada demonstrou documentalmente a 

existência da contratação do serviço, bem como, da dívida impugnada na 

inicial, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Ressalta-se que a notificação da 

inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Em 

relação ao pedido contraposto merece acolhimento, todavia, fica limitado 

ao objeto da demanda. Quanto a litigância de má-fé, a mera propositura de 

ação para questionar o débito entre as partes não configura, por si só, ato 

de litigância de má-fé, portanto não acolho o pedido da reclamada, sob 

pena de desmoralizar o instituto e afrontar o acesso ao poder judiciário 

direito fundamental previsto na Constituição Federal (5º, XXXV). Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, rejeito as preliminares e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial e PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a Reclamante a 

pagar a quantia de R$ 229,88 (Duzentos e vinte e nove reais e oitenta e 

oito centavos), com correção monetária, indexado pelo INPC, e juros 

simples de mora de 1%, a.m., a partir do vencimento do débito; extingue-se 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, 

da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022038-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022038-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULO CESAR DE SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Relatório. A 

parte Reclamante alega não possuir débito algum com a Reclamada, 

desconhecendo a origem dos débitos que ensejaram as anotações junto 

ao SPC/SERASA no valor de R$ 191,11 (cento e noventa e um reais e 

onze centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas 

e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamante 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 
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adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 191,11 (cento e 

noventa e um reais e onze centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022289-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDELARIA CORREA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022289-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA CANDELARIA CORREA BUENO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante alega não 

possuir débito algum com a Reclamada, desconhecendo a origem dos 

débitos que ensejaram as anotações junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

205,41 (duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos). Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. - Ausência de extrato 

original do órgão negativador. Inexiste prejuízo à parte Reclamada que, por 

esforço próprio, poderia ter consultado livremente a regularidade ou não 

do extrato apresentado com a inicial. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamante da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 205,41 (duzentos 

e cinco reais e quarenta e um centavos); b) condenar a parte Reclamada 

a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016651-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016651-46.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da assinatura (falsificação), conclui-se que a 

causa em exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o 

seu desate, indispensável a realização de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 420 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. 

Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 
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Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015479-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015479-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIESER DA SILVA SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar - Ausência de extrato original do órgão 

negativador. Inexiste prejuízo à parte Reclamada que, por esforço próprio, 

poderia ter consultado livremente a regularidade ou não do extrato 

apresentado com a inicial. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

Reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência da relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu”, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no 

caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já 

configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Ante o exposto, nos termos do art. 

344 c.c. art. 487, I, ambos do CPC, rejeito a preliminar arguida e no mérito 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco 

centavos); e, c) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ). Extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SERASA/SPC determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016895-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016895-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REU: JOSE CARLOS DE 

SOUZA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso concreto, inviável a 

via eleita, posto que embora nomeado a Reclamação como “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO”, trata-se de embargos de terceiro, no qual, devem ser 

opostos em autos apartados. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL 

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO PROTOCOLADOS NOS 

PRÓPRIOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Nos Juizados Especiais, os embargos de 

terceiro devem ser interpostos em autos apartados. Se os embargos 

foram protocolados nos próprios autos, há inadequação da via eleita, 

configurando seu processamento nessas circunstâncias erro de 

procedimento. 2. Recurso que se conhece apenas para extinguir os 

embargos sem julgamento do mérito pela inadequação da via eleita. 3. 

Sucumbente a Recorrente, arcará com as custas processuais e 

honorários de advogado, fixados em 10% do valor dado aos embargos, 

sobrestados em razão da gratuidade de justiça deferida. CONHECER. 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJDFT – 2ª T – RI nº 

0141846-16.2012.8.07.0001 – rel. juiz Flavio Augusto Martins Leite – j. 

25/09/2012 – DJe 29/10/2012 – p. 201). Grifei. Isto posto, nos termos do 

art. 485, VI, parte final, do CPC, indefiro a inicial e julgo extinto o feito sem 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e arquive-se. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017263-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1017263-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSIKA ORACIO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO SILVA POLO 

PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017268-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE FELIX DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017268-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZANETE FELIX 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017277-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017277-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEVI 

FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA 

MARIA LIRA POLO PASSIVO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017832-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIRGINIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017832-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - MT0016271A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

28/01/2020 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017832-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIRGINIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017290-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA JANETE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017290-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA JANETE 

SCHMIDT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017296-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017296-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017297-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVONE DIAS ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017297-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORIVONE DIAS 

ELIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 
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DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017298-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA VERDELHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017298-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEFINA 

VERDELHO DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016313-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDROS ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016313-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

21/01/2020 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016313-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDROS ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012762-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LETICIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017301-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017301-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRACI DOS 

SANTOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017302-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRA BIKES DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS LTDA (REQUERIDO)

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017302-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA DA SILVA 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017089-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017089-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREN PRISCILA SOARES COSTA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017053-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos comprovante de negativação original 

e atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do débito, sob 

pena de indeferimento da liminar. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017764-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017764-75.2020.8.11.0041. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002939-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARKSUEL DOS ANJOS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012736-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIVINO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012736-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - MT15366/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 14/11/2019 Hora: 16:20 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012736-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIVINO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017298-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA VERDELHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017298-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSEFINA VERDELHO DE ANDRADE REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome 

ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa 

indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011916-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIELTON SENA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011916-33.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: HELIELTON SENA DE SOUZA Vistos, Cite-se a parte 
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executada, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder a entrega do original do título de crédito à Secretaria do 

JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena 

de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017341-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DIAS JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLACK JONES EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1017341-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

REGINA DIAS JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA 

BELIDO POLO PASSIVO: BLACK JONES EIRELI - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014504-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PERES RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1014504-47.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LUCIANA PERES RAFAEL Reclamada: BANCO BRADESCO S.A S E N T E N 

Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de que a parte autora realizou um acordo com 

a reclamada quitando o débito em aberto junto ao Banco no valor de 

R$148,08 (cento e quarenta e oito reais e oito centavos), mas continuou a 

ser cobrada através de ligações telefônicas insistentes e incessantes, 

que perturbam continuamente a parte autora. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. 2. Quanto a alegação de ausência de juntada de documento 

necessário, rejeito, tendo em vista que a documentação anexada pela 

parte autora é pertinente. No que tange a preliminar de falta de interesse 

de agir e ausência da pretensão resistida, arguida pela reclamada, insta 

ressaltar que no caso dos autos, a parte reclamante pugna pela 

declaração de inexistência de débito, e pagamento de indenização por 

danos morais, dessa forma, verifica-se que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, não se fazia 

necessária a busca da via administrativa para gerar o direito de ação. 

Assim, rejeito a preliminar. 3. No mérito, a ação é Parcialmente Procedente. 

A parte autora alega que está sendo cobrada por débito já quitado, e que 

a reclamada a perturba todos os dias com cobranças indevidas. A 

reclamada afirma que não praticou nenhum ato ilícito que prejudicasse a 

parte autora, e que a mesma não comprovou o pagamento do débito. Da 

análise das provas, verifica-se que a reclamante embora tenha recebido 

cobranças e pago os valores propostos pelas reclamadas de acordo com 

o comprovante anexo no id. nº 25562661, não teve seu nome inserido no 

cadastro de inadimplentes. Ademais, a reclamada não apresentou provas 

de que a autora não cumpriu o acordo. Desta feita, não estando 

comprovado à validade, legalidade e regularidade das cobranças ora em 

apreço, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS 

REALIZADAS INDEVIDAMENTE. Consoante ao pedido de danos morais 

melhor sorte não acompanha o requerente, uma vez que como é cediço a 

indenização por danos morais, pressupõe importante ofensa à honra, à 

imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de 

modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Destaco ainda que segundo a 

melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configura causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, posto que, o fato da ocorrência de cobrança indevida sem 

reflexos de negativação não possuir o condão de gerar danos morais, não 

passando a situação de mero aborrecimento do cotidiano. Não se está, 

contudo, dizendo, com isso, que a reclamante não sofreu transtornos e 

frustração. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de 

ensejar extremo desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de 

autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. 

Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, 

não indenizável, portanto. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO para que o pedido da parte autora LUCIANA PERES 

RAFAEL face da reclamada BANCO BRADESCO S.A, seja julgado 

PARCIALMENTE PRODECENTE para apenas declarar a inexistência de 

débito referente ao débito sub judice. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017343-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALLIS DE LARA EVANGELISTA (AUTOR)

INGRID FELIPE CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO OAB - MT27402/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA CONSTRUTORA, COMERCIO E LOCADORA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1017343-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALLIS DE LARA 

EVANGELISTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR 

ALVES DE OLIVEIRA FILHO POLO PASSIVO: PANTA CONSTRUTORA, 

COMERCIO E LOCADORA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017345-78.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017345-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004971-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA LOPES OAB - 474.723.401-20 (REPRESENTANTE)

DANIELLE APARECIDA PERROT DA SILVA OAB - 880.324.771-87 

(REPRESENTANTE)

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Considerando a Sentença lançada no movimento anterior, e considerando 

a situação atual de decretação de Pandemia devido ao vírus COVID-19, 

procedo a intimação da parte promovente para que extraia dos autos a 

referida Sentença e se dirija até ao Banco para que o direito possa ser 

entregue, e, em caso de necessidade de qualquer confirmação por parte 

do Banco, que o faça pelo e-mail: quarto.jec.cuiaba@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017350-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILUMINACAO DIFERENTE PRODUTOS LUMINOTECNICOS EIRELI - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE (REU)

 

PROCESSO n. 1017350-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILUMINACAO 

DIFERENTE PRODUTOS LUMINOTECNICOS EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE POLO 

PASSIVO: MIRKO VINCENZO GIANNOTTE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019649-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005516-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Lorena Silva Pereira (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO CARLOS CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PYRRO MASSELLA OAB - SP11484 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005516-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LORENA SILVA PEREIRA REQUERIDO: FUNDACAO 

CARLOS CHAGAS I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Danos Morais na qual a Reclamante alega falha na 

prestação de serviço da Reclamada, na medida em que esta cometeu 

diversas falhas e provocou vários problemas ao aplicar o concurso 

público para o cargo de Defensor Público da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas. A parte Autora afirma que a primeira prova que ocorreu no 

dia 04/03/2018, porém, ela foi suspensa diante de fraudes e de violação 

dos envelopes das provas. Diante disso, a prova foi reaplicada novamente 

no dia 24/06/2018. Ocorre que a Reclamante não conseguiu se deslocar 

novamente para a cidade de Manaus para realizar a prova, em razão de 

impossibilidade financeira. Assim, alega que sofreu danos materiais e 

morais pela falha na prestação do serviço cometida pela Reclamada. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A presente controvérsia 

deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 

8.078/1990), tendo em vista que o pagamento do certame foi feito para o 

Réu para a prestação dos serviços de organização do concurso. Dessa 

forma, considerando a redação do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o Autor 

deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, uma vez que se mostram verossímeis as suas 

alegações. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. A Reclamada, ao apresentar defesa afirma que não 

houve fraude e nem violação dos envelopes, mas sim quatro envelopes 

apresentaram rompimento da lateral selada, decorrente de atrito dos 

envelopes durante o transporte, sem participação de qualquer pessoa, o 

que configura um caso fortuito. Afirma ainda que a anulação da prova se 

deu por ato administrativo expedido exclusivamente pelo Conselho 

Superior da Defensoria Pública, não havendo qualquer culpa dela pelo 

ocorrido. Analisando detidamente aos autos verifico que a Reclamante não 

possui razão em seu inconformismo. É sabido que o edital que rege o 

concurso público faz lei entre lei entre as partes, conforme o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. Dessa forma, ao analisar o edital 

nº 01/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, observa-se no item 3.1 que “A inscrição do candidato 

implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento”. Da mesma forma, o item 3.21, do referido edital dispõe 

que “A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Fundação Carlos 

Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada dos candidatos 
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para prestar as provas do Concurso”. Assim, não pode a parte Autora 

pretender a reparação material em face da Reclamada, quando o próprio 

edital deixava claro que a Reclamada se exime da responsabilidade as 

despesas com estadas dos candidatos. Cabe salientar que o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o candidato não 

tem direito a indenização por danos morais em face da anulação de 

concurso eivado de vícios. Nesse sentido, segue o julgado: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO EIVADO DE VÍCIOS ANULADO. 

AUSÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 284/STF. 

VULNERAÇÃO DO ART. 165 DO CPC NÃO RECONHECIDA. 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REEXAME 

DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. PODER DA 

ADMINISTRAÇÃO DE ANULAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS ATOS. 

JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA NO ÂMBITO DESTE STJ. 1. Nos termos da 

jurisprudência deste STJ, a ausência de particularização das omissões, 

obscuridades e contradições do acórdão recorrido é deficiência com sede 

na própria fundamentação da insurgência recursal por ofensa ao art. 535 

do CPC, que impede a abertura da instância especial, a teor do enunciado 

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, 

também ao recurso especial. 2. Inexiste a violação do artigo 165 do Código 

de Processo Civil se o acórdão mostrou motivação suficiente, abrangendo 

a matéria que lhe era própria, de modo a permitir a exata compreensão da 

controvérsia, sendo certo que a apreciação de modo contrário ao 

interesse da parte não configura ausência de fundamentação. 3. Esta 

Corte tem entendimento firmado na linha de que, uma vez constatada 

fraude em concurso público, impõe-se a aplicação do verbete da Súmula 

473/STF, pois a Administração Pública tem o poder de anular seus 

próprios atos, de ofício, quando eivados de ilegalidade, sem necessidade 

de instauração do procedimento administrativo próprio. Ademais, o 

Tribunal a quo concluiu pela ausência de culpa da Administração na 

hipótese dos autos, o que inviabiliza a revisão do julgado por esta Corte 

Superior com base na Súmula 7/STJ. 4. Há firme orientação deste STJ no 

sentido de o servidor não ter direito à indenização por danos morais em 

face da anulação de concurso público eivado de vícios. Precedentes. 5. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 28.375/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, 

DJe 28/11/2011) A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada quando comprovado que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, não deve ser responsabilizada 

pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente 

não houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada 

não cometeu ato ilícito. A incidência da Lei 8078/90 traz como possível 

consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis 

as alegações da parte autora ou for ela hipossuficiente, segundo regras 

de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que 

se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quando a pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LORENA SILVA 

PEREIRA em desfavor da FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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Processo n. 1013110-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - MT12747-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013110-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENE GONCALVES DE ARRUDA REQUERIDO: UNIMED DO 

ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS na qual a parte Autora 

afirma que a Reclamada procedeu descontos indevidos no seu salário, 

mesmo após ter sido cientificada do falecimento da dependente JOANIL 

TOLENTINO DE SOUZA. O Reclamante afirma que contratou com a 

Reclamada plano de saúde para suas duas dependentes, a sua filha 

MARIA EDUARDADE SOUZA ARRUDA e sua esposa JOANIL TOLENTINO 

DE SOUZA. Ocorre que a dependente JOANIL TOLENTINO DE SOUZA 

faleceu no dia 22 de janeiro de 2018. Diante disso, no mesmo mês, a 
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Reclamada foi informada para realizar o cancelamento da cobrança 

referente a dependente falecida, no entanto, a Requerida fez descontos 

na folha de pagamento do autor até o mês de agosto de 2019 e só 

cancelou o plano 01 (um) ano e 07 (sete) meses após o óbito. O autor 

solicitou o estorno dos valores descontados indevidamente, porém, a 

Reclamada devolveu apenas R$ 190,00 (cento e noventa reais). Ao final, 

a parte Reclamante requer o reembolso do valor ilicitamente descontado 

da sua folha de pagamento, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares passo à análise do mérito da causa. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que a Reclamada 

procedeu descontos no contracheque da parte Reclamante até o mês de 

agosto de 2019, mesmo tendo sido cientificada a respeito do falecimento 

da dependente. A Reclamada, ao apresentar defesa, confessa que 

procedeu os descontos na folha de pagamento da parte autora, contudo, 

aduz que os valores descontados de forma equivocada foram devolvidos 

em 04/02/2020. Assim, afirma que não deve ser responsabilizada por 

qualquer indenização de ordem material ou moral, devendo a presente 

demanda ser julgada improcedente. Analisando os fatos trazidos a baila 

pela parte autora, tenho que suas pretensões merecem acolhimento. 

Conforme documentação trazida junto a petição inicial, observa-se que a 

dependente JOANIL TOLENTINO DE SOUZA faleceu no dia 22 de janeiro 

de 2018, conforme certidão de óbito (id. 25263933). Por mais que a 

Reclamada tenha tomado conhecimento do falecimento da dependente, 

esta manteve os descontos na folha de pagamento da parte Autora até o 

mês de junho de 2019 (id. 25264206). A parte Reclamante afirma que 

tentou o estorno dos valores de forma administrativa, porém, só obteve 

êxito em receber de forma extrajudicial o valor de R$ 190,00 (cento e 

noventa reais). Conforme restou demonstrado na defesa, o estorno dos 

valores descontados de forma indevida somente ocorreu no dia 

04/02/2020, ou seja, após o ajuizamento da presente ação. Desta forma, 

observa-se que a Reclamada precisou ser demandada judicialmente para 

que realizasse a devolução dos valores retidos indevidamente, o que 

demonstra falta de lealdade. Contudo, entendo que o pedido de restituição 

de valores não merece acolhimento, tendo em vista que já estes já foram 

estornados. Ocorre que a conduta consistente em efetuar descontos na 

folha de pagamento, mesmo após ter ciência do falecimento da 

dependente, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com 

a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, 

devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do 

ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a 

repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade 

de absorção por parte da vítima etc. Considerando que os autos são 

carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado 

por RENE GONÇALVES DE ARRUDA em desfavor de UNIMED DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS 

MÉDICAS para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual será atualizado da 

data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês do arbitramento. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003612-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHAEL ANDERSON NONATO REQUERIDO: TIM S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na 

qual a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma 

indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, 

a pedido da parte Reclamada, por dois débitos, sendo um no valor de R$ 

108,29 (cento e oito reais e vinte e nove centavos), contrato nº. 

GSM0113484342614, data: 25/08/2018 e outro no valor de R$ 119,90 

(cento e dezenove reais e noventa centavos), contrato nº 

GSM0113512244428, data: 25/09/2018. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito objeto da presente demanda e pela condenação 

da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo feito pela Reclamada. No 

que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela parte 

Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 
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negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma não 

possuir. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos do seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que 

a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela, acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas dos 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única 

e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MICHAEL ANDERSON 

NONATO em desfavor de TIM S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Retifique-se o polo 

passivo da presente demanda para constar como Reclamada a empresa 

TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015906-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIEDEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015906-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RIEDEL FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Recebo a emenda de Id. nº 31655555, eis que de 

conhecimento notório que os atendimentos encontram-se reduzidos ou 

interrompidos em diversos setores fato que impossibilita o acesso direto 

ao extrato de balcão. Todavia, verifico que o documento juntado traz as 

informações necessárias à autorizar o prosseguimento da demanda. 

Posto isso, já designada audiência de tentativa de conciliação, intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016835-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MATSUBARA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de 

tutela de urgência na qual a parte reclamante pleiteia, liminarmente, seja 

realizada sua matrícula na instituição reclamada. Passo a análise do 

pedido liminar. Compulsando os autos sustenta a parte reclamante que 

vem experimentando entrave na efetivação de sua matrícula para o fim de 

seguir o curso de graduação junto à instituição reclamada, sob a alegação 

de não aceitação de aluno Prouni para o curso de Medicina. Verifica-se 

que a probabilidade do direito evidenciada nos autos é suficiente ao 

deferimento da medida requerida, porquanto dos documentos 

colacionados aos autos resta claro que houve aprovação na prova de 

transferência da aluna junto a Instituição. O perigo de dano se apresenta 
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na medida em que enquanto o curso tem seu seguimento normal está a 

parte reclamante por experimentar prejuízos com o decurso do tempo, sem 

que esteja autorizada à frequentar regularmente o curso na instituição 

reclamada. De outro tanto, não se há de fazer quaisquer referências à 

irreversibilidade da medida, que acaso reste modificada ou revogada 

posteriormente, permitirá à reclamada se valer dos mecanismos jurídicos 

hábeis para a satisfação de eventual saldo credor. Por tais razões é que 

entendo presentes os requisitos legais para a concessão da medida 

liminar e de conseguinte DETERMINO à reclamada que EFETUE a matrícula 

da parte requerente no curso de Medicina para o período letivo solicitado 

na transferência, já que aprovada no Vestibular, com aproveitamento da 

bolsa do PROUNI a qual a autora já possui, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Fixo multa no montante de R$1.000,00 (mil reais), em caso de 

descumprimento da medida. Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, servindo 

a presente como mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016993-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARCELINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é sabido que 

a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será 

prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, 

ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente na prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Nesse sentido: “Agravo de instrumento – Ordinária declaratória 

de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de urgência para exclusão 

da negativação do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito- 

Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos legais previstos no art. 

300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste 

momento processual e de forma indene de dúvidas, que a cobrança objeto 

de questionamento, e que deu origem à negativação, foi efetivada de 

forma indevida – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida - 

Recurso desprov ido” .  (TJ-SP 20699417620188260000 SP 

2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 

08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/05/2018). Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito 

para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013734-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JAMIL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013734-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO JAMIL CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar. Em razão da petição de ID.21582312, vislumbra que a parte 

reclamada não restabeleceu o serviço contratado pelo reclamante 

referente ao terminal móvel (65) 99308-9923,no valor de R$34,99( trinta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), e não suspendeu a cobrança 

indevida realizada na fatura questionada, assim sendo, não acatando o 

que foi deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a parte 

reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento 

ao que deliberado no ID.30519703, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, para 

a hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de 

R$2.000,00 (Dois mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017209-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN SOUZA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017209-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SUELEN SOUZA CARVALHO REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, 

Cuida-se AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM 

PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, que a requerente formula em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A (Águas Cuiabá), postulando a concessão de 

liminar para que seja determinada a suspensão da fatura objeto da 

demanda, qual seja, referente ao mês de abril/2020. Passo análise da 

liminar. A parte colaciona aos autos faturas que apontam significativa 

diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato que embora 

não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência 

repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo em vista o 

fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida, 

entendo que está amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé, 

fato que permite a suspensão da exigência do débito que contesta 

judicialmente. Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, 

DETERMINO seja a parte reclamada intimada para que SE ABSTENHA em 

suspender o serviço de abastecimento de água à residência da parte 

reclamante (Matrícula 480042-7) ou se acaso já o fez, que promova o 

restabelecimento do serviço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

DEFIRO a suspensão da cobrança da fatura referente ao mês de 

abril/2020. Diante da determinação de suspensão da cobrança da fatura 

contestada, impõe determinar à reclamada que não promova a anotação 

dos dados da reclamante em cadastros de proteção ao crédito no que 

toca ao débito discutido no presente feito. Impõe registrar que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das 

demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de água, mas 

tão só suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 

demanda (abril/2020). Anoto para o caso de descumprimento da medida 

multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, servindo 

a presente como mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016580-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ALMEIDA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016580-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEONARDO DE ALMEIDA CANDIDO REQUERIDO: BANCO 
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SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Cuida-se de " AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAIS C/C COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA " que Leonardo de Almeida Campos promove em 

desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, a concessão da tutela 

de urgência para o fim de determinar à reclamada que realize o 

desbloqueio de sua conta bancária. Passo análise da liminar. Conforme 

disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se possa conceder a 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano, requisitos que, in casu, concorrem. Aduz o reclamante 

que a reclamada, por ato unilateral, realizou o bloqueio de valores em sua 

conta bancária, impossibilitando o acesso aos valores creditados em sua 

conta referente a venda do seu veiculo. Conforme se evola dos autos há 

prova da verossimilhança quanto ao bloqueio da conta bancária da parte 

promovente, o que se colhe por meio dos documentos juntados. Eis os 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, porquanto a 

conta bloqueada tem por finalidade a realização de sua atividade 

profissional e uso pessoal. Já o perigo de dano decorre do fato de que o 

bloqueado se dá sobre valores provenientes de venda de seu bem móvel. 

Registre-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de 

apreciar a existência ou não de débito ou pendência, mas tão só afastar a 

realização de bloqueio de valor sob a conta bancária do reclamante. Por 

tais razões é que DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que promova o desbloqueio de valores 

disponíveis na Conta Bancária (Santander - Agência 4604, Conta 

130033149), a fim de possibilitar o acesso de imediato e liberar o valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bloqueado na conta do reclamante, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) a 

ser suportada pela reclamada em favor da parte reclamante. Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em 

regime de plantão, servindo a presente como mandado. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013975-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS OAB - MT28011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

SERASA S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013975-91.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS 

TESTEMUNHA: CLARO S.A., SERASA S.A. I- Cuida-se de “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” 

formulada por Marcos Roberto Júnior de Almeida Dias em desfavor de 

Claro S/A e Serasa Experian, postulando, em sede de tutela de urgência, o 

restabelecimento do serviço de telefonia junto à linha nº (65)99318-3333 

que deixou de operar por ato devido à primeira reclamada. Na hipótese 

dos autos há o concurso de elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito alegado, como também há o perigo de dano. O primeiro requisito 

vem atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que 

não se pode atribuir ao reclamante. Ocorre que o serviço restou 

inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem 

assim, pelo que se vislumbra, em princípio, ante a inexistência de débitos. 

O perigo de dano se traduz na permanência da inoperação do serviço, 

sem que para tanto tenha dado causa a parte reclamante. Valendo ainda 

consignar que a referida linha telefônica tem a função de lhe servir como 

ferramenta de trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o 

indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Ora, não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR a 

reclamada Claro S/A que promova o restabelecimento do serviço de 

telefonia junto à linha nº (65)99318-3333, para o que anoto o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Intime-se, pessoalmente, a 

parte reclamada para dar integral cumprimento à presente determinação. 

Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Observo que na hipótese de restar devida a 

multa será ela exigível, exclusivamente, da reclamada Claro S/A, 

porquanto a obrigação de fazer fixada nesta decisão compete apenas a 

ela. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Compulsando os autos verifico que o advogado da 

reclamada Claro habilitou-se nos autos também como advogado da 

segunda reclamada, todavia, não trazendo documentos para tanto. Posto 

isso, determino seja ele desabilitado quanto à reclamada Serasa Experian, 

permanecendo, exclusivamente como advogado da reclamada Claro S/A 

em favor de quem apresentou os documentos de outorga de poderes. III- 

Determino à Secretaria do Juízo que realize a retificação dos autos, eis 

que por ocasião da distribuição foram as partes, equivocadamente, 

registradas como testemunhas. IV- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016418-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CYNARA GOMES FERREIRA PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016418-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELEN CYNARA GOMES FERREIRA PEIXOTO DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO I- Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada 

por Helen Cynara Gomes Ferreira Peixoto da Silva em desfavor de Lojas 

Riachuelo S/A e Midway Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, postulando em sede de tutela de urgência, que as 

reclamadas se abstenham de promoverem a inscrição dos dados da parte 

reclamante em cadastros de proteção ao crédito, que seja excluída a 

anotação de conta atrasada constante do Serasa, porquanto já fora paga 

e por fim que sejam emitidos boletos das faturas seguintes do contrato 

sem o acréscimo dos encargos da mora. O pleito merece acolhimento. 

Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Colhe-se dos autos que a parte reclamante possui registro de 

conta vencida junto a registros do Serasa, aduzindo, para tanto que 

inexiste tal débito, eis que encontra-se adimplente para com as 

reclamadas. A parte juntou aos autos documento atestando a quitação 

dos débitos vencidos no ano de 2019, bem assim junta aos autos 

comprovantes de pagamentos relativos aos meses até então vencidos no 

ano de 2020, caracterizando-se como prova suficiente à caracterização 

da evidência do direito alegado pela parte promovente. De outro tanto, o 

perigo de dano decorre do fato de estar constando anotação que, embora 

não lhe reduza, prontamente, o crédito, lhe torna mais oneroso, porquanto 

tal informação constitui elemento que integra o “score” (método que valor 

os pagamentos realizados e emite parecer acerca da possibilidade de não 

pagamento de novos compromissos financeiros, trata-se de mecanismo 

apresentado pela órgão de proteção ao crédito e adotado pelas empresas 

a fim de valorar a possibilidade de crédito do consumidor). Tal fato resta 

bastante para apontar que o indeferimento da medida é que poderá vir a 

causar danos irreparáveis à parte reclamante. Ora, não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 
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célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a concessão 

da tutela de urgência para o fim de DETERMINAR que as reclamadas SE 

ABSTENHAM de incluir os dados da parte reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito; que PROMOVAM, no prazo de 05 (cinco) dias, com a 

exclusão do registro de conta vencida junto ao Serasa e por fim que 

FAÇAM a emissão dos boletos das parcelas seguintes sem a incidência 

de encargos da mora. Intime-se, pessoalmente, as reclamadas para darem 

integral cumprimento à presente determinação. Fixo, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no montante de R$3.000,00 (três mil 

reais). Na hipótese de restar devida a multa serão as reclamadas 

solidárias no dever de pagamento. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, citem-se. Intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002644-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATALINO FRANCISCO CARDOSO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

DA APOSENTADORIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL na qual a 

parte Autora afirma que foram procedidos descontos indevidos seu 

benefício previdenciário, o que está impossibilitando a manutenção da sua 

sobrevivência. Assim, requer o ressarcimento do valor sacado 

indevidamente, bem como requer a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. A parte Reclamante alega que o Banco 

Reclamado realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário 

que culminou na retenção de quase todo valor depositado. Em virtude 

disso, a parte Autora afirma que não está conseguindo manter o seu 

próprio sustento. O Reclamado, ao apresentar defesa, afirmou que a parte 

autora, em 10.10.2018, celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 

10.847,23 (dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três 

centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais no 

valor de R$ 262,94 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro 

centavos), todavia, o contrato encontrava-se em atraso, o que fez com 

que os valores creditados na conta corrente fossem utilizados para 

abatimento do débito. A realização do empréstimo é fato incontroverso no 

processo, tendo em vista que a própria parte Autora afirma na 

manifestação (id. 28705642) que contratou empréstimo para pagamento 

em 72 (setenta e duas) parcelas, sendo que já realizou o pagamento de 14 

(quatorze) delas. Cabe salientar que o STJ já manifestou que “é lícito o 

desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para 

recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo 

bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, 

tenha regoado a ordem”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em 

conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das 

prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem 

que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 

83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta 

por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) Assim, não 

verifico ilegalidade praticada pelo Reclamado, já que, os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, 

a parte Reclamante deveria apresentar impugnação à contestação, 

rebater os termos da defesa e trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou, fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quando a 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial feito por NATALINO FRANCISCO CARDOSO em desfavor do 

BANCO BRADESCO S.A ambos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 393 de 720



Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003377-78.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO REU: AGUAS CUIABÁ S/A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

PARCIAL DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA na qual a parte 

Reclamante afirma ter recebido faturas com vencimento nos meses de 

agosto, setembro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020 com 

valores bem acima da média de consumo registrada na matrícula da sua 

residência. O Reclamante alega que os problemas com as faturas 

começaram a ocorrer após a Reclamada ter realizado a troca do 

hidrômetro do seu imóvel. Relata que já contestou administrativamente as 

faturas objeto da presente demanda, porém não obteve êxito em 

conseguir a revisão delas, tendo o fornecimento do serviço suspenso em 

virtude do inadimplemento das contas contestadas. Pediu a concessão de 

liminar para o fim de reestabelecer o fornecimento do serviço. No mérito 

requer a declaração de inexistência do débito descrito nas faturas objeto 

da presente demanda, bem como requer a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica resta afastada, haja vista que as provas constantes nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. No mérito a ação é 

parcial procedente. Pretende a parte autora a adequação das faturas com 

o seu real consumo, alegando cobrança indevida quanto as faturas com 

vencimento nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 

2019 e janeiro de 2020, tendo em vista que apresentam aumento abrupto e 

injustificável com relação às faturas anteriores. Relata a parte Reclamante 

que as faturas vieram muito acima do valor da média antes faturada, 

alegando que não corresponde ao seu consumo. Com efeito, as faturas 

impugnadas apresentam valor exorbitante, bem acima da média do 

consumo dos meses anteriores. Através do documento (id. 30409505) é 

possível verificar que no mês de março de 2019, a Reclamada procedeu a 

troca do hidrômetro nº A09L168362 pelo hidrômetro nº Y19S030172. 

Após esta alteração, as faturas de consumo da matrícula 1901-1 

aumentaram abruptamente, passando a registrar consumos nunca antes 

vistos. Antes da alteração do hidrômetro, as faturas de consumo tinham 

valores que variavam entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 68,00 

(sessenta e oito reais). Após a troca do hidrômetro, a matrícula registrou 

consumos de R$ 544,98 (quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa 

e oito centavos), R$ 1.337,18 (hum mil, trezentos e trinta e sete reais e 

dezoito centavos), R$ 358,49 (trezentos e cinquenta e oito reais e 

quarenta e nove centavos), valores nunca registrados em todo histórico 

de consumo da parte Autora que teve início no mês de maio de 2012. 

Assim, é evidente que os consumos apurados são bem superiores ao 

costumeiramente registrado antes da alteração do hidrômetro. A 

Reclamada argumenta que o valor cobrado está de acordo com o 

consumo da unidade consumidora da Reclamante, pois foram feitas 

vistorias no imóvel e nas ocasiões não foram encontradas irregularidades 

no medidor que possam ter registrado consumo maior do que o 

efetivamente consumido. Em que pese a argumentação da empresa 

requerida, certo é que houve um aumento abrupto no consumo faturado 

sem que houvesse prova da alteração do consumo, chegando a alcançar 

dez vezes a média dos últimos meses. Com efeito, em se tratando de 

relação de consumo, e alegando a autora que não utilizou/consumiu o 

volume apontado pela concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, 

mediante a observância do devido processo legal. Isto porque em tais 

situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a 

inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR 

& ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode 

ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor for 

hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são 

alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na norma 

ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica 

quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de 

provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil 

Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante, e que teria dado ensejo ao 

aumento do consumo nos meses questionados, incumbência que, 

repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir que o medidor de 

consumo estava com defeito e não refletia com exatidão o quanto utilizado 

pela autora, devendo ser revisada as cobranças dos débitos. No caso, a 

concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da medição 

do consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: Ementa: FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO. IMPUTAÇÃO. 1. Não 

responde o consumidor pela tarifa decorrente de consumo excessivo não 

atribuído a vazamentos e tampouco à alteração no padrão de uso do 

serviço. 2. Diante da deficiência na medição, o valor arbitrado para a 

fatura deverá seguir o critério do artigo 74 da Resolução n.º 1093/2009 da 

AGERGS, isto é, a média aritmética dos seis últimos consumos faturados. 

Recurso provido em parte. (Apelação Cível Nº 70050104512, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de 

Azevedo Souza, Julgado em 23/08/2012). Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. 

AUMENTO ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Nessa 

esteira, impositiva a revisão das faturas com vencimento nos meses de 

agosto, setembro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Daí a 

concluir que se mostrou acertado o provimento judicial concedido in limine 

litis, porquanto determinativo da obrigação de restabelecimento do serviço, 

impondo-se a sua confirmação neste ato sentencial. No que tange ao 

pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos que em 

razão do elevado valor cobrado e da tentativa inútil da parte autora em 

resolver tal questão houve a interrupção do fornecimento de água em sua 

residência. Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de 

relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescinde do 

elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato 

de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, 

responsável pela despersonalização ou desindividualização das relações 

entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um polo, e 

compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São 
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Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Sob essa ótica, 

verifica-se que o evento danoso tem origem na cobrança excessiva da 

conta de água, que chegou ao ponto de a parte reclamante não conseguir 

pagar em razão do elevado valor cobrado, totalmente desvinculado do que 

até então era praticado. Ademais, ao sublinhar o dever de indenizar, está 

presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos termos do que 

dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao 

fornecedor do serviço responder, independentemente da existência de 

culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do serviço 

contratado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos constantes da inicial de ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A para (1º) DETERMINAR que as faturas 

com vencimento nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro 

de 2019 e janeiro de 2020 sejam recalculadas observando a média de 

consumo da parte Reclamante antes da troca do hidrômetro nº 

A09L168362, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES e 

(2º) CONDENAR a Reclamada a pagar a parte Reclamante danos morais 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados desde a data do 

arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora a 

contar da data da citação. Por pertinência torno definitiva a liminar 

anteriormente concedida (id. 28754584), sem a aplicação de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito 1 Súmula 

362-STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento”
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001859-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Em detida análise ao sistema PJE, verifica-se 

que a parte reclamante ajuizou outra reclamação sobre os mesmos fatos 

discutidos nestes autos. Por assim, frise-se que a ação já fora ajuizada 

em momento contra a mesma reclamada, sendo objeto de discussão 

perante o 3ª Juizado Especial Cível desta Capital, Processo n.º 

1001857-83.2020.8.11.0001, pendente de julgamento. Destaco que no 

caso em concreto restaram configurados os três elementos essenciais e 

fundamentais que caracterizam o instituto da litispendência sendo: as 

mesmas partes; a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Desta feita, a 

repetição de ação é evidente e isso se ressai com clareza da própria 

narrativa da parte reclamante, bem como da leitura da peça inicial da 

primeira ação em comparação com a ora em apreço. Insta ressaltar ainda 

que a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser examinada 

de ofício pelo juiz, consoante dispõe o art. 485, § 3º, do CPC/2015. 

Ademais, a norma constitucional garante, em seu art. 5º, inciso II, como 

direito fundamental, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Vê-se, então, que, os 

pedidos coincidem sobre os mesmos fatos em relação à Reclamada, por 

assim as ações são idênticas, no tocante aos pedidos, a causa de pedir e 

às partes. Assim, é o bastante para caracterizar o instituto da 

litispendência de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil, deve-se extinguir o processo, sem resolução de mérito: “V 

– quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de 

coisa julgada;” Neste sentido, verbis: “RECURSO CONTRA SENTENÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REALINHAMENTO DE 

VENCIMENTOS. LEI 12.201/2004. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 

301, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1) No caso em tela, os 

documentos juntados pelo Estado comprovam a existência de ação 

anteriormente ajuizada pelo autor/recorrente, que tem como objeto, assim 

como a presente, o pedido de realinhamento dos vencimentos, com 

fundamento na Lei nº 12.201/04. Identidade de partes, pedido e causa de 

pedir. Art. 301, § 3° do CPC. 2) Litispendência reconhecida. Extinção do 

feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível Nº 

71003893518, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/10/2012) (destaquei) 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003944-12.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAO BOSCO RIBEIRO DA SILVA REU: ELETROPAULO 

METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 
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ANTECIPAÇÃO DA TUTELA em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

ser indevida, uma vez que não possui débito com a Reclamada que 

justifique as negativações de seu nome no valor total de R$ 389,49 

(trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a referida 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. O feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de 

Processo Civil, pois a requerida, embora tenha sido citada/intimada (id. 

30111413), não compareceu a audiência de conciliação (id. 30224477), 

bem como não apresentou defesa até a presente data. O art. 344 do 

Código de Processo Civil estabelece que: “Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor”. Desta forma, ante a não apresentação de 

defesa, a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que se 

impõe, contudo, conforme elencado no art. 20 exposto alhures, pertence 

ao Juiz a convicção quanto a ocorrência dos fatos narrados pela parte 

Autora, cabendo a este auferir a ocorrência ou não dos danos conforme 

narrados na inicial, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamante. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Não tendo a Reclamada apresentado defesa, tenho que nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em 

detida análise ao extrato de negativação acostado ao processo, verifico 

que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOAO BOSCO RIBEIRO 

DA SILVA em desfavor da ELETROPAULO METROPOLITANA 

ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere aos débitos discutidos nestes autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005516-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LORENA SILVA PEREIRA REQUERIDO: FUNDACAO 

CARLOS CHAGAS I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Danos Morais na qual a Reclamante alega falha na 

prestação de serviço da Reclamada, na medida em que esta cometeu 

diversas falhas e provocou vários problemas ao aplicar o concurso 

público para o cargo de Defensor Público da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas. A parte Autora afirma que a primeira prova que ocorreu no 
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dia 04/03/2018, porém, ela foi suspensa diante de fraudes e de violação 

dos envelopes das provas. Diante disso, a prova foi reaplicada novamente 

no dia 24/06/2018. Ocorre que a Reclamante não conseguiu se deslocar 

novamente para a cidade de Manaus para realizar a prova, em razão de 

impossibilidade financeira. Assim, alega que sofreu danos materiais e 

morais pela falha na prestação do serviço cometida pela Reclamada. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A presente controvérsia 

deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 

8.078/1990), tendo em vista que o pagamento do certame foi feito para o 

Réu para a prestação dos serviços de organização do concurso. Dessa 

forma, considerando a redação do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o Autor 

deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, uma vez que se mostram verossímeis as suas 

alegações. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. A Reclamada, ao apresentar defesa afirma que não 

houve fraude e nem violação dos envelopes, mas sim quatro envelopes 

apresentaram rompimento da lateral selada, decorrente de atrito dos 

envelopes durante o transporte, sem participação de qualquer pessoa, o 

que configura um caso fortuito. Afirma ainda que a anulação da prova se 

deu por ato administrativo expedido exclusivamente pelo Conselho 

Superior da Defensoria Pública, não havendo qualquer culpa dela pelo 

ocorrido. Analisando detidamente aos autos verifico que a Reclamante não 

possui razão em seu inconformismo. É sabido que o edital que rege o 

concurso público faz lei entre lei entre as partes, conforme o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. Dessa forma, ao analisar o edital 

nº 01/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, observa-se no item 3.1 que “A inscrição do candidato 

implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento”. Da mesma forma, o item 3.21, do referido edital dispõe 

que “A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Fundação Carlos 

Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada dos candidatos 

para prestar as provas do Concurso”. Assim, não pode a parte Autora 

pretender a reparação material em face da Reclamada, quando o próprio 

edital deixava claro que a Reclamada se exime da responsabilidade as 

despesas com estadas dos candidatos. Cabe salientar que o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o candidato não 

tem direito a indenização por danos morais em face da anulação de 

concurso eivado de vícios. Nesse sentido, segue o julgado: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO EIVADO DE VÍCIOS ANULADO. 

AUSÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 284/STF. 

VULNERAÇÃO DO ART. 165 DO CPC NÃO RECONHECIDA. 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REEXAME 

DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. PODER DA 

ADMINISTRAÇÃO DE ANULAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS ATOS. 

JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA NO ÂMBITO DESTE STJ. 1. Nos termos da 

jurisprudência deste STJ, a ausência de particularização das omissões, 

obscuridades e contradições do acórdão recorrido é deficiência com sede 

na própria fundamentação da insurgência recursal por ofensa ao art. 535 

do CPC, que impede a abertura da instância especial, a teor do enunciado 

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, 

também ao recurso especial. 2. Inexiste a violação do artigo 165 do Código 

de Processo Civil se o acórdão mostrou motivação suficiente, abrangendo 

a matéria que lhe era própria, de modo a permitir a exata compreensão da 

controvérsia, sendo certo que a apreciação de modo contrário ao 

interesse da parte não configura ausência de fundamentação. 3. Esta 

Corte tem entendimento firmado na linha de que, uma vez constatada 

fraude em concurso público, impõe-se a aplicação do verbete da Súmula 

473/STF, pois a Administração Pública tem o poder de anular seus 

próprios atos, de ofício, quando eivados de ilegalidade, sem necessidade 

de instauração do procedimento administrativo próprio. Ademais, o 

Tribunal a quo concluiu pela ausência de culpa da Administração na 

hipótese dos autos, o que inviabiliza a revisão do julgado por esta Corte 

Superior com base na Súmula 7/STJ. 4. Há firme orientação deste STJ no 

sentido de o servidor não ter direito à indenização por danos morais em 

face da anulação de concurso público eivado de vícios. Precedentes. 5. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 28.375/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, 

DJe 28/11/2011) A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada quando comprovado que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, não deve ser responsabilizada 

pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente 

não houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada 

não cometeu ato ilícito. A incidência da Lei 8078/90 traz como possível 

consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis 

as alegações da parte autora ou for ela hipossuficiente, segundo regras 

de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que 

se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quando a pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LORENA SILVA 

PEREIRA em desfavor da FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005997-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARLA CRISTINA VECCHIA DE SOUZA REQUERIDO: SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO E TUTELA DE 

URGÊNCIA na qual a parte Autora afirma que no dia 23 de julho de 2019 se 

deslocou até a loja da Reclamada para adquirir um veículo. Na ocasião, 

encontrou um veículo que se adequava as suas expectativas e fechou 

negócio para a aquisição de um VW/VOYAGE 1.0, 2015/2016, câmbio 

manual, chassi 9BWDA45U2GT024316, mediante pagamento de sinal no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), depósito no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sendo que o valor remanescente seria quitado através de 

financiamento que já havia sido aprovado. A Parte Autora relata que na 

oportunidade lhe foi entregue o recibo de compra e venda do veículo para 

que fosse reconhecido firma, o que também foi feito. Após realizar todos 

os procedimentos legais para a aquisição do veículo, a consumidora relata 

que se dirigiu até a loja para buscar o veículo adquirido, ocasião em que 

tomou conhecimento de que o automóvel não seria entregue, sob a 

justificativa de que ela estava querendo aplicar um golpe na Requerida. 

Assim, a Reclamante alega que não recebeu o veículo, bem como houve 

devolução dos valores pagos a Reclamada. Diante do exposto, requer a 

liminarmente a conclusão da transação do veículo. No mérito, requer a 

devolução do valor pago, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Não existem 

preliminares a serem analisadas. 3. Passo a análise do mérito da presente, 

destacando que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil, 

porquanto não vislumbro a necessidade de produção de provas outras 

que não as já colacionadas nos autos, ademais as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte Reclamante afirma ter adquirido um veículo comercializado pela 

Reclamada, sendo que este não foi entregue, sob a alegação infundada 

de que a Reclamante estava querendo aplicar um golpe. A Reclamada, ao 

apresentar contestação, não nega que tenha negociado com a autora a 

aquisição de um veículo, contudo alega que o negócio jurídico não foi 

concluído, visto que não houve o pagamento do crédito pela financeira, 

sob alegação de forte divergência nos dados informados pela 

consumidora. A Reclamada reforça que não tem como atividade a 

concessão de crédito, sendo esta atividade de responsabilidade exclusiva 

da financeira e do consumidor, no caso de aprovação ou não do crédito. 

Relata ainda, que jamais afirmou que a autora estava tentando aplicar um 

golpe. O que ocorreu no presente caso, foi tão somente que a instituição 

financeira não aprovou a liberação de crédito a autora, de modo não ser 

possível liberar o veículo, sem o devido pagamento. Por fim, a Reclamada 

afirma que tentou contato com a Reclamante para devolução dos valores, 

porém, esta se negou a receber o pagamento. Em que pesem os 

argumentos tecidos na petição inicial e na impugnação, tenho que os 

pedidos da parte Autora não merecem acolhimento. Por mais que a parte 

Autora afirme na inicial que tinha crédito aprovado em instituição financeira 

e que o financiamento havia sido aprovado, não existe nenhuma prova 

nesse sentido. As imagens de WhatsApp apresentadas pela parte Autora 

no corpo da petição inicial e da impugnação, não são provas aptas a 

comprovar que o financiamento foi aprovado e concluído perante o banco. 

Ora, a parte Reclamante deveria, quando do ajuizamento da ação, instruir 

a petição inicial com documentos que indicassem que ela possuía crédito 

no comércio para viabilizar o pagamento do valor remanescente de R$ 

19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), a fim de dar cumprimento ao 

ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Acerca do ônus da prova descreve o 

Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) No que diz respeito ao reconhecimento de firma do DUT 

(documento único de transferência), ressalto que este procedimento foi 

feito, muito provavelmente, com o intuito de acelerar os procedimentos 

burocráticos da compra e venda do veículo. Porém, o simples 

reconhecimento de firma pela parte Autora não transfere a propriedade do 

veículo para ela. Posteriormente a loja deveria assinar o referido 

documento e encaminhar as autarquias de trânsito para regularizar 

perante elas a propriedade do veículo. Ocorre que mesmo os 

procedimentos burocráticos perante os órgãos de trânsito não são 

capazes de concretizar a venda do veículo, que somente se perfaz com a 

tradição, conforme artigo 1.267 do Código Civil. Dessa forma, o mero 

reconhecimento de firma do documento, sem o correspondente pagamento 

do valor remanescente, não dá direito ao recebimento do veículo 

negociado, conforme faz crer a Autora. A responsabilidade da Reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço, e tendo ela se desincumbido do ônus que lhes cabia, não deve 

ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Logo, 

tenho que efetivamente não houve falha na prestação do serviço, na 

medida em que a Reclamada não cometeu ato ilícito. A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for ela 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quando a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por KARLA CRISTINA VECCHIA DE SOUZA em desfavor da 

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 
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sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005705-15.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005705-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA MARIA NOVAES 80526640120, SANDRA MARIA 

NOVAES REQUERIDO: CIELO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório por força do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

II – MOTIVAÇÃO Infere-se de modo claro que a presente demanda tem por 

objeto a exibição de documento. Desta feita, In casu, impõe-se o 

reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para 

processar e julgar a presente, sendo medida que se impõe, pois não estão 

presentes os requisitos necessários para o desenvolvimento válido e 

regular do processo no ambiente dos juizados especiais, em razão da 

exibição de documento não se coadunar com os princípios da 

simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual que 

orientam o Sistema dos Juizados Especiais. Ademais, o procedimento de 

exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo 

em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 

9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 

do CPC. Destarte, patente é a incompetência dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais para processar e julgar as ações em que figure a 

referida medida cautelar preparatória. Nesse sentido, verbis: “JUIZADO 

ESPECIAL PROCEDIMENTO CAUTELAR - NÃO CABIMENTO - É incabí vcJ o 

procedimento cautciar rio âmbi to dos Juizados Especial s Cl JÇ; s (art. 3o , 

incisos r a TV, da Rei nº 9.Ü99/9b). . (TJ-SP - RI: 17731 SP , Relator: 

Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 22/09/2008, 2ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 09/10/2008)” “CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DO CONTRATO E DE CÁLCULO PARA LIQUIDAÇÃO, COM 

EXCLUSÃO DE JUROS. EXPEDIENTE REGIDO POR PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 845 DO CPC. CARÁTER 

EMINENTEMENTE CAUTELAR DA POSTULAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA, POR FUNDAMENTO 

DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003508728, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Julgado em 29/02/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003508728 RS , Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2012)” III – Dispositivo Posto 

isso, com fulcro no art. 8º, da Lei nº 9.099/95, e nos moldes do artigo 487, 

VI, do Código de Processo Civil, OPINO pelo RECONHECIMENTO da 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013110-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013110-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENE GONCALVES DE ARRUDA REQUERIDO: UNIMED DO 

ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS na qual a parte Autora 

afirma que a Reclamada procedeu descontos indevidos no seu salário, 

mesmo após ter sido cientificada do falecimento da dependente JOANIL 

TOLENTINO DE SOUZA. O Reclamante afirma que contratou com a 

Reclamada plano de saúde para suas duas dependentes, a sua filha 

MARIA EDUARDADE SOUZA ARRUDA e sua esposa JOANIL TOLENTINO 

DE SOUZA. Ocorre que a dependente JOANIL TOLENTINO DE SOUZA 

faleceu no dia 22 de janeiro de 2018. Diante disso, no mesmo mês, a 

Reclamada foi informada para realizar o cancelamento da cobrança 

referente a dependente falecida, no entanto, a Requerida fez descontos 

na folha de pagamento do autor até o mês de agosto de 2019 e só 

cancelou o plano 01 (um) ano e 07 (sete) meses após o óbito. O autor 

solicitou o estorno dos valores descontados indevidamente, porém, a 

Reclamada devolveu apenas R$ 190,00 (cento e noventa reais). Ao final, 

a parte Reclamante requer o reembolso do valor ilicitamente descontado 

da sua folha de pagamento, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares passo à análise do mérito da causa. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que a Reclamada 

procedeu descontos no contracheque da parte Reclamante até o mês de 

agosto de 2019, mesmo tendo sido cientificada a respeito do falecimento 

da dependente. A Reclamada, ao apresentar defesa, confessa que 

procedeu os descontos na folha de pagamento da parte autora, contudo, 

aduz que os valores descontados de forma equivocada foram devolvidos 

em 04/02/2020. Assim, afirma que não deve ser responsabilizada por 

qualquer indenização de ordem material ou moral, devendo a presente 

demanda ser julgada improcedente. Analisando os fatos trazidos a baila 
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pela parte autora, tenho que suas pretensões merecem acolhimento. 

Conforme documentação trazida junto a petição inicial, observa-se que a 

dependente JOANIL TOLENTINO DE SOUZA faleceu no dia 22 de janeiro 

de 2018, conforme certidão de óbito (id. 25263933). Por mais que a 

Reclamada tenha tomado conhecimento do falecimento da dependente, 

esta manteve os descontos na folha de pagamento da parte Autora até o 

mês de junho de 2019 (id. 25264206). A parte Reclamante afirma que 

tentou o estorno dos valores de forma administrativa, porém, só obteve 

êxito em receber de forma extrajudicial o valor de R$ 190,00 (cento e 

noventa reais). Conforme restou demonstrado na defesa, o estorno dos 

valores descontados de forma indevida somente ocorreu no dia 

04/02/2020, ou seja, após o ajuizamento da presente ação. Desta forma, 

observa-se que a Reclamada precisou ser demandada judicialmente para 

que realizasse a devolução dos valores retidos indevidamente, o que 

demonstra falta de lealdade. Contudo, entendo que o pedido de restituição 

de valores não merece acolhimento, tendo em vista que já estes já foram 

estornados. Ocorre que a conduta consistente em efetuar descontos na 

folha de pagamento, mesmo após ter ciência do falecimento da 

dependente, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com 

a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, 

devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do 

ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a 

repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade 

de absorção por parte da vítima etc. Considerando que os autos são 

carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado 

por RENE GONÇALVES DE ARRUDA em desfavor de UNIMED DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS 

MÉDICAS para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual será atualizado da 

data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês do arbitramento. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006002-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELISMAR DE BRITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006002-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DELISMAR DE BRITO FERNANDES REQUERIDO: SENDAS 

DISTRIBUIDORA S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de ACÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS COM LIMINAR na qual a 

parte autora afirma que no dia 25 de julho de 2019, foi ao estabelecimento 

comercial Reclamado e, ao realizar o pagamento através do cartão de 

crédito, recebeu a mensagem de confirmação no seu celular, porém, a 

caixa disse que a compra não havia sido aprovada. A Reclamante mostrou 

a mensagem do celular, no entanto, a preposta da Reclamada não 

considerou e solicitou que o cartão fosse passado novamente, ocasião 

em que a compra não foi aprovada. Assim, por não ter levado dinheiro 

suficiente, a Reclamante foi obrigada a retirar do carrinho alguns itens, o 

que segundo ela foi muito constrangedor, pois a fila ficou parada e o 

procedimento foi presenciado por diversos consumidores. Ocorre que ao 

receber a fatura do cartão de crédito, a Reclamante teve a confirmação de 

que a compra havia sido aprovada no cartão de crédito, pois constava 

cobrança. Diante disso, a consumidora alega que tentou receber o valor 

pago em duplicidade, porém, o reclamado se nega a restituir o valor. 

Assim, requer a condenação do Reclamado a devolução em dobro do 

valor cobrado no seu cartão de crédito, bem como requer a condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil, pois a requerida embora 

citada/intimada, conforme id. 24392558, não compareceu à audiência de 

conciliação (id. 25068623). O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Desta 

forma, ante ao não comparecimento da Reclamada na audiência de 

conciliação, a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que 

se impõe, contudo, conforme elencado no art. 20 exposto alhures, 

pertence ao Juiz a convicção quanto a ocorrência dos fatos narrados pela 

parte Autora, cabendo a este auferir a ocorrência ou não dos danos 

conforme narrados na inicial, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. A parte Autora afirma na inicial ser cliente da 

Reclamada e ter realizado o pagamento de sua compra através da 

utilização do cartão de crédito. Ocorre que o Reclamado não reconheceu 

o pagamento e obrigou que a consumidora realizasse novo pagamento 

através do cartão de crédito, o qual não foi autorizado. Assim, o 

Reclamado impôs que o pagamento fosse feito por outra forma de 

pagamento, sendo que na ocasião a Reclamada não havia dinheiro em 

espécie suficiente para quitar a conta. Em virtude disso, a consumidora foi 

obrigada a retirar produtos do carrinho, o que gerou diversos 

constrangimentos, pois o procedimento foi realizado na presença de 

diversos consumidores. A Reclamada não compareceu a audiência de 

conciliação, motivo pelo qual reconheço a revelia e reputo como 

verdadeiro os fatos narrados na petição inicial. Da análise dos autos 

verifico que restaram comprovadas as alegações da Reclamante. A fatura 

do cartão de crédito apresentada na id. 23333309, demonstra que a parte 

Autora realizou pagamento ao Reclamado no dia 25/07/2019, no valor de 
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R$ 142,36 (cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). 

Posteriormente, analisando os cupons fiscais apresentados na id. 

23333311, é possível verificar que a Reclamante realizou novo pagamento 

ao Reclamado no mesmo dia (25/07/2019), desta vez em dinheiro, no valor 

de R$ 111,36 (cento e onze reais e trinta e seis centavos). Assim, os 

documentos demonstram a veracidade das alegações da parte Autora, 

pois demonstram que de fato houveram dois pagamentos, sendo um no 

cartão de crédito, que não foi considerado pelo Reclamado, e outro em 

dinheiro, o qual a parte autora foi obrigada a realizar para retirar os 

produtos do estabelecimento. O Reclamado, em contrapartida, não se 

desincumbiu do seu ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos do direito da parte Autora, conforme determina o artigo 373, 

inciso II do CPC. Cabia ao Reclamado demonstrar a legalidade dos dois 

pagamentos trazendo aos autos dois cupons fiscais, demonstrando que a 

Consumidora realizou duas compras que motivaram as duas cobranças, o 

que não foi feito. Desse modo, verifico que a parte autora sofreu prejuízo 

material, pois realizou pagamento em duplicidade. Assim, a Reclamada 

deverá ressarcir em dobro o valor descontado do cartão de crédito 

pertencente a parte Autora, com fundamento no artigo 42, parágrafo único 

do CDC. No que tange ao pedido de reparação à título de dano moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, pois fez a consumidora retirar diversos produtos de seu 

carrinho na frente de outros consumidores, o que é constrangedor. O art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. Assim, 

indiscutível a configuração do dano moral, tendo em vista que a reclamada 

não prestou serviço seguro e eficiente, bem como não tomou nenhuma 

providência para corrigir a falha e minimizar os danos causados a 

consumidora. Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se 

obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a 

capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica do ofensor e do ofendido, bem 

como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente demanda ajuizada por 

DELISMAR DE BRITO FERNANDES em desfavor de SENDAS 

DISTRIBUIDORA S/A para CONDENAR a Reclamada a restituir a 

Reclamante a quantia de R$ 142,36 (cento e quarenta e dois reais e trinta 

e seis centavos), em dobro, referente às cobranças indevida, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação, bem como para CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de indenização a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 

362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

do arbitramento. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000362-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome 

inscrito de forma indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por débito no valor de 

R$ 254,97 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete 

centavos), contrato nº. 0275359953, data da inclusão 10/01/2017. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A Reclamada requer o indeferimento da 

exordial, vez que a parte Reclamante não teria acostado o extrato de 

negativação original. Contudo, verifico que a parte Autora acostou extrato 

de negativação legível e em seu nome. Caberia a Reclamada acostar ao 

processo outro extrato a fim de demonstrar a inexistência da negativação, 

não sendo o caso de indeferimento da inicial, mas sim de ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral, o que levaria à 

improcedência da demanda. Com relação a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda, ante a alegação 

da requerida de que a parte autora não teria juntado comprovante de 

endereço em seu nome, não merece guarida. A demanda foi proposta no 

domicílio da reclamada, conforme autorizado pelo art. 4º, I da Lei 9.009/95. 

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela 

Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação, a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 
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vez que a parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, 

acostando para comprovar suas alegações telas de seu sistema interno e 

faturas de consumo. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação e as faturas de consumo apenas traduzem que a demandada 

reproduziu documentos dos seus programas de software, que não são 

meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única 

e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, 

inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, 

em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. 

Contudo, verifico que a parte Autora possui diversas restrições 

posteriores que deverão ser levadas em consideração na quantificação 

do dano moral. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA em desfavor de VIVO S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da 

parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela Reclamada. INTIME-SE a Reclamada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016628-03.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: WELYDA CRISTINA DE CARVALHO REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS objetivando o reembolso do valor 

gasto na compra de passagens áreas que foram canceladas. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não havendo a 

necessidade de provas a serem produzidas em audiência, autorizado 

resta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC. A 

parte Reclamante alega que adquiriu passagens aéreas da Reclamada, 

partindo de Cuiabá-MT com destino à Belém-PA, tendo como data de 

partida o dia 02/02/2019, pagando pela passagem o valor de R$ 810,54 

(oitocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos). Afirma que no dia 

21/01/2019, verificou que a não poderia realizar a viagem, razão pela qual 

optou por cancelar a viagem. Ocorre que após os procedimentos de 

cancelamento, no dia 29 de outubro de 2019, decidiu solicitar o reembolso 

do valor pago pelas passagens, ocasião em que foi informada que o único 

valor a ser restituído seria de R$ 62,54 (sessenta e dois reais e cinquenta 

e quatro centavos). Diante da abusividade da Reclamada em devolver 

valor irrisório, requer a condenação da Reclamada a restituição em dobro 
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dos valores pagos, bem como a condenação da companhia aérea ao 

pagamento de indenização por danos morais. A Reclamada, ao apresentar 

defesa afirma que em razão da tarifa promocional escolhida pela parte 

Autora no momento da compra, ela não faz jus ao reembolso dos valores 

em razão de cancelamento, de forma que não poderá prosperar o seu 

pedido de indenização por danos morais e materiais, pois ao adquirir a 

passagem, a consumidora concordou com os termos da compra 

contratada na modalidade escolhida. Em que pesem as previsões 

contratuais de ausência de reembolso, observa-se que as cláusulas 

contratuais colocam o consumidor em extrema desvantagem, motivo pelo 

qual devem ser tidas como nulas de pleno direito, conforme artigo 51 do 

CDC, pois se revela extremamente abusivo a Reclamada realizar a 

retenção de todo valor pago pelo serviço. Ademais, o serviço de 

transporte aéreo não foi utilizado pela Reclamante e o cancelamento foi 

informado com antecedência de 11 (onze) dias de forma a propiciar que a 

Reclamada comercializasse as passagens canceladas. Dessa forma, 

permitir que a Reclamada se aproprie de grande parte do valor pago pelo 

consumidor, sem que ele tenha utilizado o serviço, configuraria 

enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884, do Código Civil, 

motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido da Reclamante para que a 

Reclamada proceda o reembolso do valor despendido pelas passagens, 

contudo, deverá ser descontado uma multa de 05% (cinco por cento) e as 

taxas de embarque, uma vez que se trata de cobrança aeroportuária. 

Nesse sentido: CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO 

DE TRECHO DE IDA E VOLTA - DESISTÊNCIA DE UTILIZAR O TRECHO DE 

VOLTA - COMUNICAÇÃO APRESENTADA A COMPANHIA AÉREA COM 

TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA - DESCARACTERIZADO O NO SHOW - 

PEDIDO DE REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. DEVOLUÇÃO DA 

MILHAGEM RESGATADA E DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE MULTA 

COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Defiro a gratuidade de justiça. 2. Trata-se de recurso interposto pela 

autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de 

devolução da milhagem, em decorrência de desistência de realizar a 

viagem, e indenização por danos materiais e morais. 3. No caso dos autos, 

a consumidora adquiriu, por meio de plano de milhagem, bilhete aéreo de 

ida (26/04/2018) e volta (07/05/2017), bem como serviço de transporte de 

bagagem, para voo que partiria de Brasília/DF com destino a Guarulhos/SP. 

Apesar de ter utilizado o trecho de ida, a autora formulou pedido de 

cancelamento do bilhete de volta em 04/05/2018. Segundo as rés, a 

utilização do trecho de ida e o pedido de desistência do trecho de volta 

caracterizaria "no show", o qual é apenado com cobranças de multas, não 

havendo o que restituir. 4. "No show" é o termo utilizado para as 

passagens reservadas em que o passageiro não se apresenta para o 

embarque. Assim, apesar de o passageiro ter utilizado o trecho de ida, a 

desistência do trecho de volta não caracteriza o "no show", uma vez que 

a impossibilidade foi comunicada à companhia aérea com antecedência de 

três dias. 5. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas 

ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 6. O 

argumento da companhia aérea de que tem direito à retenção do valor 

integral das passagens pelo fato de ter ocorrido "no show" não merece 

prosperar, pois, além de não se tratar de "no show" a previsão contratual 

nesse sentido mostra-se abusiva, e por isso merece ser declarada nula. 

7. De acordo com o disposto no art. 740 do CC, "o passageiro tem direito a 

rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe 

devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação 

ao transportador em tempo de ser renegociada". Nesse caso, o 

transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao 

passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3º, do CC). 8. 

Também determina o art. 3º da Resolução 0400/2016 da ANAC que "o 

transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de 

passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não 

ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte 

aéreo". 9. Assim, não iniciada a viagem de retorno a Brasília e comunicada 

a desistência do consumidor à empresa aérea, a devolução da milhagem 

resgatada, bem como da quantia paga pelo transporte de bagagens, é 

medida que se impõe, porém, em ambos os casos retida a multa de 5%. 

10. Por sua vez, não deve ser restituída a taxa de embarque, uma vez que 

se trata de cobrança aeroportuária. 11. Quanto ao dano moral, no caso, 

não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte 

requerente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação 

vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato 

narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a 

causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. 12. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para condenar solidariamente as rés na 

obrigação de devolver à autora as milhas resgatadas para o trecho de 

volta, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como 

de restituir a quantia paga a título de transporte de bagagens, permitida em 

ambos os casos a retenção da multa de 5%. 13. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 14. Sem custas 

e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 

55 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1167892, 07064983320188070014, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no 

DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a Reclamada 

deverá restituir ao Reclamante o valor de R$ 710,60 (setecentos e dez 

reais e sessenta centavos) de forma simples, pois não estão presentes 

os pressupostos para repetição do indébito previstos no artigo 42, 

parágrafo único do CDC. Por outro lado, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais, pois a situação narrada não se constitui em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a parte 

autora não sofreu transtornos e frustrações. Reconhece-se que a 

situação atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. 

Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da 

personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de 

mero aborrecimento comum à vida. Nesse sentido: CIVIL. transporte aéreo 

internacional. PREVALÊNCIA DAS NORMAS dos TRATADOS 

INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO 

AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - 

REPERCUSSÃO GERAL). PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. 

PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Prevalência das 

respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem 

como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor 

(CDC, Artigos. 2º, 3º, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas. II. Fatos 

incontroversos: i) aquisição de passagens aéreas, por parte da 

recorrente, de Cartagena/Colômbia para San Andres/Colômbia, às 16h13 

do dia 21/10/2017, e de San Andres/Colômbia para Bogotá/Colômbia, às 

14h55, do dia 24/10/2017, por meio da companhia aérea recorrida; ii) valor 

total pago pela recorrente pelos voos de R$ 536,16; c) alteração unilateral 

do voo do dia 24/10, para 12h31, com comunicação da mudança à autora, 

em 13/10/2017 (ID 6956661, pág. 2); d) pedido de cancelamento dos 

bilhetes pela recorrente, por não ter anuído à modificação; e) compra de 

novas passagens pela recorrente em outra companhia aérea; f) 

devolução pela recorrida de apenas R$ 188,11 do valor total pago pela 

autora (ausência de impugnação específica na contestação quanto a esse 

ponto). III. Pedido inicial de condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais (estimados em R$ 7.000,00), além de danos materiais de R$ 

490,29 (diferença não devolvida à autora). Recurso interposto pela 

requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos 

(improcedência do dano extrapatrimonial). IV. O dano moral precisa ser 

compreendido como aquele que possa agredir, violentar, ultrajar, 

menosprezar de forma acintosa ou profunda a dignidade humana, em que 

a pessoa se sinta reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica. Daí 

não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau 

médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de 

minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5º, incisos 

V e X). V. No presente caso, em que pese a alteração unilateral do voo 

pela recorrida, a recorrente foi comunicada da alteração (razoável) com 

mais de uma semana de antecedência, ocasião em que foi facultado o 

cancelamento dos bilhetes. Ademais, a recorrente logrou adquirir bilhetes 

em outra companhia, e seguir o planejamento da viagem, sem maiores 

intercorrências. E, ainda que o reembolso tenha sido em valor inferior ao 

devido, o inadimplemento contratual, in casu, não configura situação de 

violenta afronta aos atributos da personalidade da recorrente (CF, Art. 5º, 

V e X), a respaldar a pretendida condenação por danos extrapatrimoniais. 

Precedente do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1130700, DJE: 

19/10/2018). VI. Irretocável, pois, a sentença que condenou a recorrida 

tão somente à devolução da a diferença entre o valor reembolsado e o 

pago pelas novas passagens adquiridas após o pedido de cancelamento. 

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus 
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fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). 

(Acórdão 1159723, 07393969320188070016, Relator: FERNANDO 

ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 

26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Improcedente, portanto, o 

pedido para condenação em danos morais. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente demanda 

por WELYDA CRISTINA DE CARVALHO em desfavor da TAM LINHAS 

AÉREAS S/A para CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a 

quantia de R$ 710,60 (setecentos e dez reais e sessenta centavos), 

corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-23.2020.8.11.0001
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MARCIA FREIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000503-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA FREIXEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, na qual a parte Reclamante alega que seu nome foi 

incluso de forma indevida no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito a pedido da Reclamada. É a síntese do necessário. II – 

MOTIVAÇÃO Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

reclamante ingressou com a presente demanda, aduzindo os mesmos 

fatos, com identidade de partes e causa de pedir, relatados nos autos n. 

8067799-79.2016.811.0001, onde o pleito Autoral foi julgado parcialmente 

procedente, sendo que o processo encontra-se arquivado. Portanto, 

ocorrendo a identidade de objeto e causa de pedir entre os dois 

processos promovidos pela parte, inafastável o reconhecimento de coisa 

julgada. Neste sentido a jurisprudência: TELEFONIA FIXA. COISA 

JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A análise dos 

autos revela que, em ação anterior (nº 002/3.09.0001402-9), o autor 

deduziu pretensão relativa à negativação de seu nome e contra débito no 

valor de R$ 244,63, vencido no dia 09/09/2008 (fl. 85). A sentença 

proferida em tal processo anterior julgou improcedente a ação, afastando 

a alegação de prática ilícita por parte das rés, bem como revogando a 

antecipação de tutela concedida. (fls. 138/139). Na presente ação, o autor 

litiga novamente...(TJ-RS - Recurso Cível: 71002982197 RS , Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 31/10/2011, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2011) III 

– Dispositivo Posto isso, com fulcro no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, e nos fundamentos expendidos, DECLARO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito a presente demanda promovida por MARCIA 

FREIXEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Sem 

condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95 Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003612-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHAEL ANDERSON NONATO REQUERIDO: TIM S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na 

qual a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma 

indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, 

a pedido da parte Reclamada, por dois débitos, sendo um no valor de R$ 

108,29 (cento e oito reais e vinte e nove centavos), contrato nº. 

GSM0113484342614, data: 25/08/2018 e outro no valor de R$ 119,90 

(cento e dezenove reais e noventa centavos), contrato nº 

GSM0113512244428, data: 25/09/2018. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito objeto da presente demanda e pela condenação 

da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo feito pela Reclamada. No 

que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela parte 

Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 404 de 720



matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma não 

possuir. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos do seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que 

a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela, acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas dos 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única 

e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MICHAEL ANDERSON 

NONATO em desfavor de TIM S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Retifique-se o polo 

passivo da presente demanda para constar como Reclamada a empresa 

TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009540-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA DE QUEIROZ REQUERIDO: JULICIO VICENTE DA 

COSTA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS, CUMULADA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA na qual a 

parte Autora alega que emprestou ao Requerido 03 (três) folhas de 

cheques de nº 195, 196, 198, todas do banco Bradesco S/A, agência – 

04170, conta corrente - 0510602, com a finalidade do Requerido negociar 

com empresas fornecedoras de forro e gesso, pois, estava sem crédito 

na praça. Porém, estranhamente o Requerido não cumpriu com o acordado 

e não pagou os cheques, trazendo com isso inúmeros problemas de 

cunho moral e financeiro para a Requerente, pois o seu nome fora parar 

nos cadastros de emitentes de cheques sem fundos. A Requerente afirma 

que procurou a Central de Conciliação e Mediação da Capital, ocasião em 

que foi elaborado acordo onde o Requerido pagaria o cheque com as 

taxas devidas e entregaria o comprovante de quitação para a Autora, para 

que ela procedesse a baixa, junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Ocorre que o Requerido não cumpriu o acordo, o que fez com que a 

presente demanda fosse ajuizada. Assim, requer a condenação do 

Reclamado a devolução dos cheques, bem como ao pagamento de 

indenização por Danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 
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Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Assim, passo a análise do mérito da presente 

destacando que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de 

Processo Civil. Analisando as provas trazidas pela parte Autora, 

observa-se que o presente processo está rediscutindo questões que 

foram objeto de acordo no procedimento 196160, homologado 

judicialmente pela Magistrada Adair Julieta da Silva, em 25 de outubro de 

2018. A parte Autora afirma que o acordo firmado anteriormente não foi 

cumprido pela parte Reclamada. Assim, entendo que os fatos narrados na 

petição inicial demonstram descumprimento da decisão judicial prolatada 

no procedimento 196160. O descumprimento de acordo firmado naquele 

processo enseja a sua execução, naqueles autos em que proferida a 

sentença e, não, o ajuizamento de nova ação. Nesse sentido: JUIZADO 

ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ACORDO 

JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. IMPEDIMENTO DE 

AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A 

existência de causa idêntica (0700574-21.2016.8.07.0011), da qual 

constam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido 

da presente, em que as partes celebraram acordo, devidamente 

homologado pelo juízo, configura afronta à coisa julgada e, 

consequentemente, impedimento de novo julgamento. 2. O descumprimento 

de acordo firmado naquele processo enseja a sua execução, naqueles 

autos em que proferida a sentença e, não, o ajuizamento de nova ação. 3. 

Embora o juízo de origem tenha mencionado o art. 81, do CPC, que trata da 

litigância de má-fé, não condenou a parte como tal, do que se depreende 

ter sido mera advertência à parte sobre o seu procedimento temerário. 4. 

RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus 

próprios fundamentos. Processo extinto, em face da coisa julgada. 

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da 

gratuidade de justiça (ID. 1599483). 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1089372, 

07011017020168070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, 

publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa: 

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM PROCESSO PRETÉRITO. FATO QUE 

DEVE SER NOTICIADO NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. 

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO 

PREJUDICADO.(Recurso Cível, Nº 71008178105, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 

28-03-2019) Ademais, o inciso II, do artigo 516, do CPC prevê que “o 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição”. Desse modo, deveria a parte autora, 

por meio de simples petição, no processo pretérito, requerer o 

cumprimento do disposto no acordo. Eventual descumprimento de decisão 

judicial não autoriza o ajuizamento de outra ação, cabendo às partes 

prejudicadas promover o respectivo cumprimento da sentença, por meio 

de simples petição, nos autos do processo em que foi proferida a decisão, 

nos termos do art. 516, II, do CPC, inclusive para garantir a celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional. III - DISPOSITIVO Diante do exposto, 

OPINO pelo INDEFERIMENTO da petição inicial, e, via de consequência, 

DECIDO PELA EXTINÇÃO DA presente reclamação, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, V do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000593-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTHIAN VEDANA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

na qual a parte Reclamante afirma que o voo contratado junto a Reclamada 

sofreu atraso que causou a perda da conexão. A parte Autora foi 

reacomodada em outro voo que partiu apenas no dia seguinte chegando 

no destino final com atraso superior a 12 (doze) horas. Ao final pugnou 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminar passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a 

pretensão é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa 

reclamada para o trecho Passo Fundo/RS – Cuiabá/MT, com conexão em 

Guarulhos/SP. A viagem estava prevista para o dia 05 de janeiro de 2020, 

com partida em Passo Fundo/RS às 12h20 e chegada no destino final às 

18h45min. Contudo, a parte Autora afirma que o voo sofreu atraso para 

decolar no Aeroporto de Passo Fundo/RS, fazendo com que ela perdesse 

a conexão. Assim, foi reacomodada em outro voo que partiu de 

Guarulhos/SP apenas no dia seguinte às 09h20min, chegando ao destino 

final às 11h15min. A parte reclamante alega que em virtude da falha na 

prestação do serviço teve que passar a noite no aeroporto de Guarulhos, 

o que lhe causou danos morais. Em sede de contestação, a empresa 

Reclamada alega que o voo de Passo Fundo/RS para Guarulhos/SP sofreu 

atraso em consequência de manutenção na aeronave, fato que ocasionou 

intenso tráfego aéreo e consequente necessidade de reacomodar a parte 

autora em voo subsequente. Contudo, aduz que a parte autora foi 

reacomodada em voo subsequente, a fim de que chegasse ao seu destino 

o mais cedo possível. Em que pese a Reclamada tenha afirmado que agiu 

de acordo com as normas previstas na Resolução nº 400 da ANAC, tenho 

que as determinações da agência reguladora não foram respeitadas. O 
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artigo 28 da Resolução da ANAC determina que a reacomodação deverá 

ser feita a escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro, para o 

mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do 

transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do 

passageiro. Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação. Dessa 

forma, cabia a Reclamada demonstrar que ofereceu opções de 

reacomodação a parte Autora ou demonstrar que reacomodou o 

passageiro no primeiro voo disponível para o destino contratado, o que 

não foi feito. Assim, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação 

dos danos de ordem moral causados à parte Reclamante. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve atraso de aproximadamente 15 

(quinze) horas para cumprimento do itinerário de seu voo. Logo, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque o atraso do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente 

prestação de serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante 

exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, 

verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E 

PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o 

dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não 

sendo reconhecida a excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado 

artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As 

indenizações tarifadas previstas nas Convenções Internacionais 

(Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam às fixações de reparação de 

danos morais decorrentes de má prestação do serviço de transporte 

aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor 

(STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012). No 

mesmo sentido é o entendimento no Supremo Tribunal Federal, segundo o 

qual: Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da 

Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso 

social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. (RE 351750, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, 

DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 

PP-01081 RJSP v. 57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso 

nos autos que a parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não 

tendo sequer logrado comprovar que as alegadas condições climáticas 

desfavoráveis ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, 

inciso II). 4. Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida 

necessitou comprar passagem aérea em outra companhia para 

empreender viagem no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a 

recorrente não a alocou em outro vôo que satisfizesse seus 

compromissos no brasil, patente o dano material sofrido e, portanto, o 

dever de indenizar. 5. Provoca angústia e desconforto no consumidor, a 

delonga exagerada na solução do problema e a impossibilidade de a 

recorrente seguir, salvo por meio de outra companhia aérea, para o 

destino almejado. Assim, do descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, advieram situações que ocasionaram constrangimento e 

desconforto à recorrida, causando-lhe abalo à honra subjetiva. Ferido 

algum dos atributos da personalidade, restam caracterizados os danos 

morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de 

indenização por danos morais apresenta-se razoável e proporcional, não 

havendo motivo para redução. 7. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com a súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46, Lei 9.099/95. A 

recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. (TJDFT, Terceira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, Ri 0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 

28.04.2016, publicado em 04.05.2016) No que diz respeito aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

para CONDENAR a Reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A a pagar a parte 

Reclamante CRISTHIAN VEDANA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI OAB - MT20737/B 
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005712-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONY JOSE DOS SANTOS BARROS REQUERIDO: 

APPLE Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, e 

ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006526-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRYELLE ALEXANDRA ADAMS REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, e ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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REQUERENTE: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE REQUERIDO: 

RENTCARS LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS na qual a parte Autora alega falha na 

prestação de serviço da Reclamada na medida em que a esta se negou a 

realizar a alteração do titular do contrato de locação do veículo. A 

Reclamante afirma que alugou um veículo no site da Reclamada, pagando 

pela reserva o valor de R$ 1.932,91 (mil novecentos e trinta e dois reais e 

noventa e um centavos). Ao tentar retirar o veículo da locadora, o 

procedimento não foi possível, pois ela havia esquecido a Carteira 

Nacional de Habilitação. A Reclamante afirma que entrou em contato com a 

Reclamada para tentar solucionar a questão e alterar a titularidade do 

contrato, porém recebeu a informação de que não seria possível alterar a 

titularidade do contrato e que a única forma de solucionar o problema seria 

realizando o cancelamento da reserva atual e reservando novamente 

outro veículo, o que foi feito. Ocorre que a preposta da Reclamada 

informou que ao realizar o cancelamento da primeira reserva, o 

procedimento seria feito sem desconto de multa, o que não ocorreu, pois 

ao receber o reembolso, a Reclamante afirma que recebeu apenas o valor 

de R$ 1.552,50 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

centavos). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. A preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela 

Reclamada, não merece guarida, devendo ser rejeitada, uma vez que ela 

integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, 

portanto, corresponsável por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo 

ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor. 3. Superada a preliminar referida acima, passo a 

análise do mérito da presente, destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Código de Processo Civil, porquanto não vislumbro a necessidade de 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, 

ademais as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a comprovar o insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 
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Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. A parte Autora afirma na petição inicial 

que foi vítima de falha na prestação do serviço, pois a Reclamada se 

negou a alterar a titularidade da reserva, mesmo estando a locação 

devidamente quitada. Aduz que a recusa na simples alteração da 

titularidade gerou espera de mais que 04 (quatro) horas até que tudo 

fosse resolvido, o que causou dano moral. Posteriormente afirma que 

sofreu dano material, pois o estorno prometido pela Reclamada foi feito a 

menor. A Reclamante alega que na reserva existia a informação de que a 

taxa de cancelamento cobrada seria no importe de 5% (cinco por cento) 

do valor, no entanto, no caso em tela o desconto foi bem superior. A 

Reclamada, ao apresentar contestação, afirma que não negou a locação 

ou cobrou qualquer valor fora do pactuado, não praticou qualquer ato 

ilícito ou mesmo violou qualquer direito da Reclamante que pudesse lhe 

causar dano. Aduz que ao confirmar a reserva encaminhou um voucher a 

consumidora, no qual constam todas as informações necessárias para o 

prosseguimento da locação. Nesse voucher existia a informação de que o 

documento de confirmação de reserva é individual e intransferível, que o 

locatário deveria apresentar à locadora documento original de habilitação e 

que a locatária deveria cumprir com os requisitos básicos exigidos pela 

locadora. Assim, a Reclamada afirma que a consumidora tinha ciência e 

clareza das regras, o que faz com que os pedidos da inicial sejam 

improcedentes. Pois bem. Adianto que não há como acolher os pedidos 

iniciais, senão vejamos. Nas Orientações Gerais de Locação presente no 

voucher de reserva (id. 25266337), está disposto no item 41 que “a 

locadora poderá recusar o atendimento no ato da abertura do contrato, a 

qualquer pessoa que não cumprir com os requisitos de locação 

estabelecidos por ela ou que seja considerada incapaz de conduzir o 

veículo”. Já no item 06, está regulamentado que “o locatário deverá 

apresentar à locadora o documento original de habilitação, válido durante 

todo o período de locação e emitido há pelo menos 02 anos. É permitida 

apenas a condução de categorias de veículos as quais o condutor é 

habilitado em seu país de residência”. Posteriormente, no item 35 está 

estabelecido que “o documento de confirmação de reserva é individual e 

intransferível”. Assim, através da leitura das Orientações Gerais de 

Locação presente no voucher de reserva (id. 25266337), está 

expressamente previsto que a reserva é individual e intransferível, que a 

para retirar o veículo o locador deveria apresentar documento original de 

habilitação, bem como que o desrespeito as orientações gerais de locação 

poderia implicar na recusa da locação dos veículos. Portanto, a parte 

Autora não pode afirmar que houve falha na prestação do serviço em 

virtude da recusa da Reclamada em proceder “simples alteração em 

sistema”, quando o contrato pactuado entre as partes impossibilitava tal 

procedimento. As informações foram prestadas de forma adequada e 

clara, de acordo com o disposto no artigo 6, inciso II do CDC. O contrato foi 

pactuado livremente pela parte Autora e, portanto, as cláusulas nele 

previstas constituem regras a serem seguidas na sua execução, em 

virtude do respeito aos princípios da autonomia das vontades, do 

consensualismo e da obrigatoriedade da convenção. Dessa forma, não 

vislumbro nenhuma abusividade nas cláusulas contratuais, pois foram 

expostas de forma clara e precisa a consumidora e esta teve ciência das 

regras no momento em que reservou a locação do veículo. Ademais, em 

análise aos documentos anexos na inicial observa-se que os fatos que 

motivaram a impossibilidade de retirada do veículo na locadora não foram 

provocados pela Reclamada. Os fatos tratados no processo ocorreram 

por falha exclusiva da consumidora que não portava o documento 

essencial para dar seguimento a locação do veículo. No que diz respeito 

ao dano patrimonial em razão do estorno feito a menor, tenho que tal 

alegação também não merece acolhimento. A Regra de cancelamento 

presente no voucher de reserva (id. 25266337) é clara ao estipular que a 

taxa de cancelamento equivalente a 5% do valor total pré-pago é para a 

hipótese de solicitação de cancelamento de reserva com antecedência ao 

horário previsto para retirada do veículo. No caso da autora, o 

cancelamento não foi requerido com antecedência, o cancelamento foi 

realizado devido ao não preenchimento dos requisitos necessários para a 

abertura do contrato. Neste caso, a regra presente no voucher é clara ao 

estipular que será cobrado o valor integral de 01 (uma) diária como taxa 

de cancelamento. Ademais, é possível verificar no áudio presente na 

defesa que a preposta da Reclamada informou que a taxa de 

cancelamento era referente ao valor de uma diária e que ela “tentaria” 

isentar a autora de tal valor, porém, em momento algum ela afirmou que 

não cobraria, apenas que tentaria não cobrar. Portanto, não há o que falar 

em dano material, pois o estorno ocorreu de acordo com o estipulado no 

contrato. A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada quando comprovado que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, não deve ser responsabilizada 

pelos danos suportados pela parte reclamante. Logo, tenho que 

efetivamente não houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a Reclamada não cometeu ato ilícito. A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for ela hipossuficiente, 

segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama 

de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quando a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE em desfavor da RENTCARS 

LTDA. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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INTERESSADO: INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA - ME REQUERIDO: 

NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E 

SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de valores referentes ao contrato de prestação de serviço, 

tendo como autora INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA - ME em face de 

NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E 

SOLUCOES EM SAUDE LTDA, devidamente qualificada na exordial. A 

Reclamante alega ser credora de débito referente ao contrato de 

prestação de serviços, que tem como objeto serviços de manutenção de 

sistemas de alarme e de comunicação, manutenção corretiva dos 

equipamentos de monitoramento, bem como a captação de informações 

advindas dos sistemas de comunicação. O débito atualizado até o 

momento da distribuição da presente ação remontava a importância de R$ 

18.617,72 (dezoito mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e dois 

centavos), conforme consta da planilha de atualização anexa. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

Reclamada muito embora tenha sido regularmente citada da audiência de 

conciliação (id. 25921078), não compareceu ao ato (id. 26548664). Sendo 

assim, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia do Reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. 3. No mérito a demanda é procedente. Pretende a 

parte Reclamante a condenação da Reclamada ao pagamento do valor de 

R$ 18.617,72 (dezoito mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e dois 

centavos), referente ao contrato de prestação de serviço e manutenção 

em câmeras de vídeo. A Reclamada foi devidamente citada, porém não 

apresentou defesa. Observa-se que a parte Requerida não aportou aos 

autos elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de 

cobrança da parte Reclamante quanto ao valor supracitado. Conforme 

artigo 373, inciso II do CPC, compete ao réu fazer prova de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Portanto, é 

devida a condenação da Reclamada para promover a quitação do débito 

na forma atualizada. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

485, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido formulado por INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA - ME em 

desfavor da NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA para condenar a Reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 18.617,72 (dezoito mil, seiscentos e dezessete 

reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV 

a partir da citação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o 

efetivo pagamento. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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REQUERENTE: ANA JOVINA DE FREITAS REQUERIDO: WILLIAN KLEBER 

NERY DA COSTA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA na 

qual a parte autora afirma que alugou um imóvel para o Reclamado, porém, 

ao sair do imóvel, este deixou de adimplir com conta de energia elétrica. A 

parte Autora afirma que tentou receber de forma extrajudicial o valor, 

porém, não obteve êxito. Assim, requer a condenação do Reclamado ao 

pagamento do valor de R$ 534,23 (quinhentos e trinta e quatro reais e 

vinte e três centavos) referente a conta de energia inadimplida. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Verifica-se que o Reclamado foi devidamente citado, conforme id. 

25670441, mas não compareceu à audiência de conciliação (id. 26541222) 

e não apresentou defesa. Dessa forma, deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia do reclamado importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Alega a parte 

Reclamante ter pactuado contrato de locação de imóvel comercial com o 

Reclamado. Ocorre que ele deixou o imóvel antes do término do contrato, 

ocasião em que não realizou o pagamento da fatura de energia, fazendo 

com que a Reclamante assumisse o débito perante a concessionária de 

energia elétrica. O Reclamado não apresentou defesa. De análise detida 

aos autos verifico que as alegações da Reclamante prosperam em razão 

dos documentos colacionados junto a petição inicial, os quais demonstram 

a relação jurídica havida entre as partes e a existência de parcelamento 

de débito. O Reclamado não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos ao direito da parte Reclamante, ônus que lhe competia nos 

termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual o acolhimento do pedido da 

parte Reclamante é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ANA JOVINA DE FREITAS em 

desfavor de WILLIAN KLEBER NERY DA COSTA, para CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 534,23 (quinhentos e trinta e 

quatro reais e vinte e três centavos), referente conta de energia elétrica 

inadimplida, devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até o efetivo 

pagamento; Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002503-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LOURENCO DE OLIVEIRA REU: TIM S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte 

Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, por débitos no valor de R$ 182,27 (cento e oitenta e dois 

reais e vinte e sete centavos), contrato nº GSM0113759471752, data da 

inclusão 13/09/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito objeto da presente demanda e pela condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Acolho o pedido de retificação do polo 

passivo feito pela Reclamada. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma não possuir. Verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela, acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas dos 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única 

e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LOURENCO DE OLIVEIRA 

em desfavor de TIM S/A para DECLARAR a inexistência do débito que 

gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. INTIME-SE a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos. Retifique-se o polo passivo da presente 

demanda para constar como Reclamada a empresa TIM S/A., inscrita no 

CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1000692-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000692-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIANA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, uma vez que desconhece o débito de R$ 975,27 (novecentos e 

setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), contrato nº 

21162500228825, data da disponibilização: 06/05/2018. Pede a anulação 

do negócio jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Acolho 

o pedido de retificação do polo passivo arguido pela Reclamada. 3. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido, vez que jamais utilizou os serviços da Reclamada. A Reclamada, 

por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do 

seu direito de credora. Narra que ser cessionária da empresa VIA 

VAREJO em relação ao crédito oriundo do contrato de venda financiada. A 

fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos 

autos contrato de pactuado entre a Reclamante e a cedente do crédito, 

cujas assinaturas são, no mínimo, semelhantes às apostas nos 

documentos que instruíram a inicial, bem como demonstrou nos autos que 

o débito tem origem na inadimplência quanto as faturas do financiamento. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, a Reclamante apresentou impugnação à 

contestação, no entanto, não se desincumbiu de desconstituir os fatos e 

documentos colacionado na defesa. Ora, a parte Reclamante deveria, 

quando da impugnação à contestação rebater os termos da contestação e 

para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou, fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Portanto, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. Deixo de condenar a Reclamante em litigância de má fé uma 

vez que a conduta processual da parte não se afastou dos limites de 

defesa da sua pretensão. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ARIANA FERREIRA DA SILVA 

em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS IPANEMA VI- NP 

ambos com qualificação nos autos. OPINO, ainda, pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada para CONDENAR a parte 

Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 1.152,25 (hum mil, cento e 

cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente ao valor do 

débito, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da 

FGV e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da apresentação da 

contestação. Retifique-se o polo passivo da presente demanda para 

constar o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA 

VI - NP, com CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03. Deixo de condenar a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000690-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a 

parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, em virtude de débito, no valor de R$ 72,26 (setenta e 

dois reais e vinte e seis centavos), proveniente do contrato nº 
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0020151571072433, data da inclusão: 19/06/2015. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, declaração de inexistência de relação jurídica, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo 

em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo 

Código de Processo Civil no art.488, vez que para a parte Reclamada é 

mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem 

análise dele. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando o processo instruído com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora 

realmente deteve junto à Reclamada a titularidade da Unidade 

Consumidora. A parte Reclamada trouxe junto a contestação Termo de 

Parcelamento de Dívida no qual a parte Autora renegocia faturas de 

consumo de energia elétrica da unidade consumidora nº 2150211-7 

emitidas entre os meses de agosto e dezembro de 2014. O Termo de 

Parcelamento de Dívida encontra-se devidamente assinado pelo 

Reclamante e está instruído com documentos pessoais pertencentes a 

parte Reclamante. Analisando a assinatura presente no Termo de 

Parcelamento de Dívida apresentado junto a contestação, constata-se que 

ela é idêntica as assinaturas presentes nos documentos que instruem a 

inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a 

assinatura presente no Termo de Parcelamento de Dívida é oriundo do 

próprio punho da parte Autora. Portanto, a cobrança é devida, uma vez 

que a parte Reclamante foi consumidora dos serviços oferecidos pela 

Reclamada e não fez prova do pagamento das faturas. Cabia ao 

reclamante acostar ao processo comprovante de pagamento das faturas 

ou ao menos demonstrar que os serviços não foram utilizados ou não 

foram fornecidos, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, I do 

CPC. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho em parte o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que o débito inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a utilização do serviço não foi 

pago pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante 

ao pagamento do valor de R$ 72,26 (setenta e dois reais e vinte e seis 

centavos), referente ao débito discutido neste processo. Quanto ao 

pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o 

pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos 

ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DHIOGO FRANCISCO DA COSTA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada 

para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 

72,26 (setenta e dois reais e vinte e seis centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019193-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENIFER OLIVEIRA CARDOSO REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome 

inscrito de forma indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por dois débitos, sendo 

um no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), 

contrato nº. GSM0113701239931, data: 10/03/2019, outro no valor de R$ 

99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos, contrato nº 

GSM0113734736693, data: 10/04/2019 e outro no valor de R$ 99,90 

(noventa e nove reais e noventa centavos), contrato nº 

GSM0113786277181, data10/05/2019. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência de relação jurídica, pela declaração de inexigibilidade do 

débito objeto da presente demanda e pela condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No caso dos autos, pretende a parte 

reclamada que seja negado o pedido de concessão de assistência judicial 

gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os processos de 

custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. 

Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser 

apreciada no exame de eventual recurso inominado. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que 

os registros dos dados da parte autora com referência as negativações 

em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deram por solicitação da 

requerida, por débitos que a parte reclamante afirma não possuir. Verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela, acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas dos 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única 

e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JENIFER OLIVEIRA 

CARDOSO em desfavor de TIM CELULAR S/A para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, DECLARAR a 

inexigibilidade do débito que gerou a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000836-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAERCIO DE JESUS SILVA FERREIRA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na 

qual a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, 

em virtude de débito no valor de R$ 229,26 (duzentos e vinte e nove reais 

e vinte e seis centavos), contrato nº 4271673042141026, disponível em 

15/07/2019. Ao final, pugnou pela declaração de nulidade do negócio 

jurídico, declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

em apreço, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo 

em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo 

Código de Processo Civil no art.488, vez que para a parte Reclamada é 

mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem 

análise dele. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora aderiu perante a Reclamada 

aos serviços de cartão de crédito, cuja Proposta de Emissão de Cartão 

segue anexa à petição contestatória (id. 29515185). Analisando a 

assinatura presente na proposta de emissão apresentada junto a 

contestação, constata-se que ela é idêntica as assinaturas presentes nos 

documentos que instruem a inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é 

possível afirmar que a assinatura presente na proposta de adesão é 

oriunda do próprio punho da parte Autora. Ademais, a proposta de 

emissão do cartão de crédito veio instruída com os documentos pessoais 

da parte Autora que foram apresentados no momento da contratação do 

serviço. Os documentos não foram impugnados pela parte Autora, bem 

como não existem nos autos provas que indiquem que os documentos 

foram perdidos, furtados ou roubados. A parte Reclamada também trouxe 

junto com a peça contestatória faturas de consumo do cartão de crédito 

contratado pela parte Reclamante (id. 29515188/ 29515189). Nas faturas 

de consumo é possível verificar que houveram diversos pagamentos, o 

que elide qualquer possibilidade de fraude, haja vista que o estelionatário, 

em regra, não realiza pagamento dos débitos que adquiriu em nome da 

vítima. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LAERCIO DE 

JESUS SILVA FERREIRA em desfavor do BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 
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há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILAINE GUTKOSKI ZOMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001023-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOCILAINE GUTKOSKI ZOMER REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a 

parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, em virtude de débito, no valor de R$ 20,58 (vinte reais e 

cinquenta e oito centavos), proveniente do contrato nº 

07.020151513380322, data da inclusão: 10/11/2015. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como pela condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença, portanto, não 

comporta o pedido de desistência formulado pela parte Autora. Observado 

o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Quanto às preliminares, deixo de 

examiná-las, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito 

insculpido pelo Código de Processo Civil no art.488, vez que para a parte 

Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do 

processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando o processo 

instruído com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora realmente deteve junto à Reclamada a titularidade da 

Unidade Consumidora nº 221495. A parte Reclamada trouxe junto a 

contestação Termo de Parcelamento de Dívida no qual a parte Autora 

renegocia faturas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora 

emitidas entre os meses de julho de 2013 e janeiro de 2014. O Termo de 

Parcelamento de Dívida encontra-se devidamente assinado pela 

Reclamante e está instruído com documentos pessoais pertencentes a 

parte Reclamante. Analisando a assinatura presente no Termo de 

Parcelamento de Dívida apresentado junto a contestação, constata-se que 

ela é idêntica as assinaturas presentes nos documentos que instruem a 

inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a 

assinatura presente no Termo de Parcelamento de Dívida é oriundo do 

próprio punho da parte Autora. Portanto, a cobrança é devida, uma vez 

que a parte Reclamante foi consumidora dos serviços oferecidos pela 

Reclamada e não fez prova do pagamento das faturas. Cabia a reclamante 

acostar ao processo comprovante de pagamento das faturas ou ao 

menos demonstrar que os serviços não foram utilizados ou não foram 

fornecidos, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, I do CPC. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho em parte o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que o débito inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a utilização do serviço não foi 

pago pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante 

ao pagamento do valor de R$ 20,58 (vinte reais e cinquenta e oito 

centavos). Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de 

má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista que 

inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOCILAINE GUTKOSKI 

ZOMER em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente 

no valor R$ 20,58 (vinte reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 
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HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000944-04.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual a parte reclamante alega ter recebido fatura 

de recuperação de consumo no importe de R$ 1.214,10 (hum mil, duzentos 

e quatorze reais e dez centavos), com vencimento em 30/01/2020, por 

suposta irregularidade em sua unidade consumidora capaz de causar 

faturamento inferior, sendo cobrada a diferença com base no consumo 

médio. No entanto, a parte Autora afirma não concordar com a fatura de 

consumo, tendo em vista que não havia irregularidade em sua unidade 

consumidora que causasse faturamento inferior ao devido. Dessa forma, 

requer que a parte Autora se abstenha de realizar a cobrança referente a 

recuperação de consumo, requer a repetição do indébito do valor 

cobrando indevidamente, bem como requer a condenação da Reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. No mérito a 

demanda é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em sede de sua 

contestação aduziu que a cobrança é regular, vez que fora elaborada de 

acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, 

realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção) que 

registrou irregularidade no medidor. Contudo, verifico que a Reclamada 

não agiu de acordo com o determinado pela norma vigente para proceder 

na recuperação de consumo da parte Autora. Destaco que se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. 

ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Da 

analise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois não apresentou o Termo 

de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou sequer deu origem a laudo a atestar 

que a irregularidade fosse capaz de gerar a perda de receita em desfavor 

da reclamada, bem como a reclamada não comprova que tenha sido a 

parte autora ou alguém em nome desta quem teria realizado a violação 

mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM 

BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO 

EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001, a declaração de inexistência do débito é 

medida que se impõe. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, qual seja a suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 5- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - 

Recurso Inominado nº 0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal 

Provisória, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 

03/03/2017). Desta forma, merece guarida a pretensão da Reclamante em 

ver anulado o débito total da fatura de recuperação gerada, haja vista que 

se refere a consumo ilegalmente auferido pela Reclamada. Válido ainda 

ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 
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retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9.427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar a 

recuperação de consumo lançada contra a parte requerente, sendo por 

assim indevida. No que tange a pretensão indenizatória referente aos 

danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece 

juízo de improcedência. No presente caso, a parte reclamante não 

demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço 

que a indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. No que diz respeito a pretensão de 

restituição em dobro do valor cobrado pela Reclamada a título de 

recuperação de consumo, tenho que não merece acolhimento. A repetição 

do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC exige a 

ocorrência de dois pressupostos, a cobrança indevida e o pagamento em 

excesso. Analisando a presente demanda, é evidente através das faturas 

trazidas nas ids. 27978959 e 27978960, que houve a cobrança indevida 

por parte da concessionária de energia, porém, não existe nenhuma prova 

nos autos indicando que as cobranças tenham sido adimplidas. Diante 

disso, deixo de acolher o pedido de repetição do indébito. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por GECICA 

LOYANE RIBEIRO TAQUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apenas para ANULAR as faturas de 

recuperação de consumo nos valores de R$ 1.214,10 (hum mil, duzentos 

e quatorze reais e dez centavos), com vencimento em 30/01/2020 e R$ 

445,46 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos), com vencimento em 30/01/2020. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido de repetição do indébito e do pedido de indenização por danos 

morais feito na petição inicial. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000856-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIVAN MARTINS SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se AÇÃO RECLAMATÓRIA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que 

teve seu nome inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 

599,80 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), data da 

inclusão: 24/09/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece 

juízo de improcedência. A parte Autora afirma que utilizou o serviço da 

Reclamada, no entanto, não reconhece o débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que tem certeza que qualquer contrato com 

a Requerida foi cancelado, inexistindo débito em aberto. Ao contestar, a 

Requerida afirma que o serviço foi prestado conforme contratado. Alega 

que a linha foi cancelada em 28 de junho de 2018, em função da 

existência de débitos pendentes referentes as faturas de fevereiro, março 

e abril de 2018, o que motivou a inscrição do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Tratando-se de pedido de indenização, 

exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador 

da pretensão. Neste caso, a prova do pedido de cancelamento dos 

serviços por parte do consumidor é extremamente frágil. A petição inicial, 

quanto aos fatos, é extremamente genérica, a parte Autora não apresenta 
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o número de protocolo da solicitação de cancelamento, não cita o dia do 

referido pedido de cancelamento. Ademais, a parte Autora não traz 

provas de que adimpliu os débitos que possuía em virtude da utilização do 

serviço, antes da solicitação do cancelamento. Assim, as provas dos 

autos demonstram que a parte Autora está inadimplente com os débitos 

que contraiu em virtude da utilização do serviço de telefonia móvel. 

Portanto, as cobranças efetuadas pela Reclamada configuram exercício 

regular do seu direito de cobrança. Cabia a parte Reclamante demonstrar 

de forma indene de dúvidas que solicitou o cancelamento do serviço e que 

no momento do cancelamento do serviço não possuía débitos com a 

Reclamada, o que não ocorreu no caso em análise. Dessa forma, a parte 

Autora não cumpriu com o ônus de provar fatos constitutivos do seu 

direito, conforme determina o artigo 373, inciso I do CPC. No mesmo 

sentido assevera o julgado abaixo: RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - PEDIDO DE 

CANCELAMENTO NEGADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CARÊNCIA DE PROVAS DO PEDIDO DE 

CANCELAMENTO - PROTOCOLOS DUVIDOSOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO ? DESPROVIDO. A inicial deve ser acompanhada 

de provas indiciárias mínimas a fim de comprovar a ilicitude provocada 

pela demandada, sendo assim, a ausência dos fatos constitutivos do 

direito, leva a improcedência dos pedidos iniciais, consoante o art. 333, 

inciso I do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; Turma Recursal; 

RI n.º 0012512-41.2014.811.0002; Relator Dr. Juiz Alex Nunes De 

Figueiredo; julgado em 04/09/2015). (grifo nosso). Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos e nem em configuração de danos morais. 

III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por EDIVAN 

MARTINS SANTANA em desfavor do VIVO S.A. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001030-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIA CRISTINA DE MORAIS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante afirma ter 

recebido fatura referente ao mês de outubro de 2019 com valor bem acima 

da média de consumo registrada na matrícula da sua residência. Alega 

que contestou administrativamente a fatura, porém não obteve êxito em 

conseguir a revisão dela, tendo o fornecimento do serviço suspenso em 

virtude do inadimplemento da fatura contestada. Pediu a concessão de 

liminar para o fim de reestabelecer o fornecimento do serviço. No mérito 

requer a declaração de inexistência do débito descrito na fatura do mês 

de outubro de 2019, bem como requer a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica resta afastada, haja vista que as provas constantes nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. No mérito a ação é 

procedente. Pretende a parte autora a adequação da fatura com o seu 

real consumo, alegando cobrança indevida quanto a fatura do mês de 

outubro de 2019, tendo em vista que apresenta aumento abrupto e 

injustificável com relação às faturas anteriores e posteriores. Relata a 

Reclamante que a fatura veio muito acima do valor da média antes 

faturada, alegando que não corresponde ao seu consumo. Com efeito, a 

fatura impugnada apresenta valor exorbitante, bem acima da média do 

consumo dos meses anteriores e subsequentes. Através do histórico de 

leitura (id. 30041089) é possível verificar que a parte Autora registra 

média de consumo de 10m³, sendo que no mês impugnado, o consumo foi 

de 24m³, ou seja, bem superior ao costumeiramente registrado. A 

Reclamada argumenta que o valor cobrado está de acordo com o 

consumo da unidade consumidora da Reclamante, pois foram feitas 

vistorias no imóvel e nas ocasiões não foram encontradas irregularidades 

no medidor que possam ter registrado consumo maior do que o 

efetivamente consumido. Em que pese a argumentação da empresa 

requerida, certo é que houve um aumento abrupto no consumo faturado 

sem que houvesse prova da alteração do consumo, chegando a alcançar 

o dobro da média dos últimos meses. Com efeito, em se tratando de 

relação de consumo, e alegando a autora que não utilizou/consumiu o 

volume apontado pela concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, 

mediante a observância do devido processo legal. Isto porque em tais 

situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a 

inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR 

& ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode 

ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor for 

hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são 

alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na norma 

ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica 

quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de 

provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil 

Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante, e que teria dado ensejo ao 

aumento do consumo nos meses questionados, incumbência que, 

repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir que o medidor de 

consumo estava com defeito e não refletia com exatidão o quanto utilizado 

pela autora, devendo ser revisada as cobranças dos débitos. No caso, a 

concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da medição 

do consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: Ementa: FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO. IMPUTAÇÃO. 1. Não 

responde o consumidor pela tarifa decorrente de consumo excessivo não 

atribuído a vazamentos e tampouco à alteração no padrão de uso do 

serviço. 2. Diante da deficiência na medição, o valor arbitrado para a 

fatura deverá seguir o critério do artigo 74 da Resolução n.º 1093/2009 da 

AGERGS, isto é, a média aritmética dos seis últimos consumos faturados. 

Recurso provido em parte. (Apelação Cível Nº 70050104512, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de 

Azevedo Souza, Julgado em 23/08/2012). Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. 

AUMENTO ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 
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da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Nessa 

esteira, impositiva a revisão da fatura do mês de outubro de 2019. Daí a 

concluir que se mostrou acertado o provimento judicial concedido in limine 

litis, porquanto determinativo da obrigação de restabelecimento do serviço, 

impondo-se a sua confirmação neste ato sentencial. No que tange ao 

pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos que em 

razão do elevado valor cobrado e da tentativa inútil da autora em resolver 

tal questão houve a interrupção do fornecimento de água em sua 

residência. Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de 

relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescinde do 

elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato 

de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, 

responsável pela despersonalização ou desindividualização das relações 

entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um polo, e 

compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Sob essa ótica, 

verifica-se que o evento danoso tem origem na cobrança excessiva da 

conta de água, que chegou ao ponto de a reclamante não conseguir pagar 

em razão do elevado valor cobrado, totalmente desvinculado do que até 

então era praticado. Ademais, ao sublinhar o dever de indenizar, está 

presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos termos do que 

dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao 

fornecedor do serviço responder, independentemente da existência de 

culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do serviço 

contratado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos constantes da inicial de VANIA CRISTINA DE MORAIS em 

desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A para (1º) DETERMINAR que a fatura 

referente ao mês de Outubro de 2019, no valor de R$ 190,94 (cento e 

noventa reais e noventa e quatro centavos) seja recalculada observando 

a média de consumo da parte Reclamante, nos termos da Resolução 

Normativa nº 05/2012 – AMAES e (2º) CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

atualizados desde a data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do 

STJ[1]), mais juros de mora a contar da data da citação. Por pertinência 

torno definitiva a liminar anteriormente concedida (id. 28031375), sem a 

aplicação de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito 1 Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000893-90.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICARDO MARIN ROSSATO REQUERIDO: BANCO CETELEM 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual a parte 

Reclamante alega que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por débito no valor de 

R$ 58,02 (cinquenta e oito reais e dois centavos), contrato nº 

0445960833911000, data da disponibilização: 04/11/2019. Em contato com 

o Reclamado, este informou que o débito era decorrente do contrato nº 

0445960833911000, emitido para o CPF 002.365.661-13 de titularidade do 

autor. O autor afirma nunca ter mantido vínculo jurídico com o Banco 

Reclamado, porém, por necessitar da aprovação de um financiamento 

imobiliário junto a Caixa Econômica Federal, acabou por pagar o débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito para baixa da negativação. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, pugnou pela devolução da quantia paga 

indevidamente, bem como pugnou pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir, pois não firmou nenhum contrato com o 

banco Reclamado. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em que pesem as alegações 

da defesa, verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos que 

viesse a comprovar a origem, validade e regularidade da cobrança objeto 

da presente. Assim, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja 

pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 
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“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiro os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim, a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado ao 

processo, verifico a inexistência de negativações preexistentes. No que 

diz respeito ao dano material, tenho que também está devidamente 

comprovado na presente demanda, pois a parte Autora realizou o 

pagamento de débito que não possuía para ter seu nome sem restrições 

nos cadastros de inadimplentes. Assim, deverá a Reclamada proceder a 

restituição do valor de R$ 34,03 (trinta e quatro reais e três centavos) 

pagos pelo autor. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

RICARDO MARIN ROSSATO em desfavor do BANCO CETELEM S.A. para: 

1. DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome 

da parte Autora, objeto desta reclamação; 2. CONDENAR a parte 

Reclamada a proceder a restituição do valor de R$ 34,03 (trinta e quatro 

reais e três centavos) pagos pelo Autor, devidamente corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 3. 

CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000927-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO CESAR LOPES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 167,08 (cento e sessenta e sete 

reais e oito centavos), contrato nº 594316521000053FI, data da 

disponibilização: 17/08/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Com 

relação a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda, ante a alegação da requerida de que a parte 

autora não teria juntado comprovante de endereço em seu nome, não 

merece guarida. A demanda foi proposta no domicílio da reclamada, 

conforme autorizado pelo art.4º, I da Lei 9.009/95. A Reclamada requer o 

indeferimento da exordial, vez que a parte Reclamante não teria acostado 

o extrato de negativação original. Contudo, verifico que a parte Autora 

acostou extrato de negativação legível e em seu nome. Caberia a 

Reclamada acostar ao processo outro extrato a fim de demonstrar a 

inexistência da negativação, não sendo o caso de indeferimento da inicial, 

mas sim de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito 

autoral, o que levaria à improcedência da demanda. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 
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do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma não possuir. Verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos que viesse a 

comprovar a origem, validade e regularidade da cobrança objeto da 

presente. Assim, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja 

pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Contudo, verifico que a parte Autora 

possui outra negativação que deverá ser levada em consideração na 

quantificação do dano moral. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por PAULO CESAR LOPES PEREIRA em desfavor de BANCO 

BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Processo Número: 1017509-77.2019.8.11.0001
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017509-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUNIO TADEU DELMINIO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante ter 

recebido fatura que não concorda, uma vez que sem qualquer justificativa 

houve a alteração de consumo na Unidade Consumidora da parte 

Reclamante, sendo que a fatura com referência ao mês de novembro de 

2019 teria sofrido aumento abrupto e injustificado. Ao final, pugnou pela 

revisão da fatura, a declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece ser 

acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de 

causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária 

a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a demanda é 

procedente em parte. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 
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elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que no mês de novembro de 2019 a parte Reclamante recebeu 

fatura com aumento injustificado, e que mesmo buscando a empresa 

reclamada para efetuar as contestações de consumo, não obteve êxito. 

Percebe-se, também, que o consumo autoral teve o mesmo padrão, 

demonstrando que realmente foi uma cobrança atípica. Pois bem. Resta 

claro e incontroverso nos autos de que houve aumento significativo no 

valor da fatura contestada pela parte reclamante. Em sua defesa, a 

reclamada sustenta que a fatura é devida, vez que não foi encontrada 

qualquer irregularidade no medidor da UC da parte Autora, sendo que foi 

gerada a partir do consumo lido no medidor instalado na UC da parte 

Autora. Contudo, constata-se que a parte Reclamada nada junta para 

comprovar o alegado, limitando-se a alegar que as instalações elétricas da 

parte Autora encontram-se regulares. Ademais, o consumo Autoral nos 

meses anteriores, apresentam valores muito menores aos meses objeto 

da demanda. Além do mais, a demonstração de situação excepcional 

incumbe à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado 

serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, 

como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não 

obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, a fatura do mês de 

novembro de 2019 deve ser retificada. No que tange a pretensão 

indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, 

entendo que o pleito merece juízo de improcedência. No presente caso, a 

parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos 

narrados na inicial, vez que não demonstrou que teve seu nome 

negativado ou que teve os serviços suspensos. Cediço que a indenização 

por danos morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à 

imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de 

modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se 

que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou 

comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou 

extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na 

prestação dos seus serviços junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME 

ART. 557 DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, 

sem qualquer circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos 

personalíssimos da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não 

caracteriza dano moral. Situações retratadas na inicial que constituem 

mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que não se identificam 

com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. Por pertinência, julga-se improcedente o 

pedido contraposto formulado pela Requerida, pelas razões expostas 

alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos 

pedidos formulados em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apenas para DETERMINAR a retificação 

da fatura referente ao mês de novembro de 2019 para constar o valor 

correspondente ao consumo auferido pela média dos 06 (seis) meses 

anteriores à referida fatura. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte 

Reclamada. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida nos 

autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Luciana Gomes Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA OGLIARI PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001094-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA OGLIARI PINHATA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 
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o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante afirma que o voo contratado 

junto a Reclamada sofreu atraso que causou a perda da conexão. A parte 

Autora foi reacomodada em outro voo que partiu posteriormente, 

chegando ao destino final com atraso superior de 04 (quatro) horas. Ao 

final pugnou pela condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminar passo à análise do mérito 

da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte Reclamante adquiriu passagem aérea da 

empresa reclamada para o trecho Porto Alegre/RS – Cuiabá/MT, com 

conexão em Guarulhos/SP. A viagem estava prevista para o dia 23 de 

dezembro de 2019, com partida em Porto Alegre/RS às 13h25 e chegada 

no destino final às 18h05min. Contudo, a parte Autora afirma que o voo 

sofreu atraso para decolar no Aeroporto de Porto Alegre/RS, fazendo com 

que a companhia aérea alterasse o seu voo de conexão de Guarulhos/SP 

para Cuiabá/MT que estava previsto para embarque às 16h05min e 

chegada em Cuiabá/MT às 18h05min. Assim, a Reclamante foi 

reacomodada em outro voo que partiu de Guarulhos/SP apenas às 

20h35min, chegando ao destino final às 22h00min. No entanto, a 

consumidora relata que não havia a necessidade de alteração do voo 

contratado, pois, em que pese o atraso para decolar no Aeroporto de 

Porto Alegre/RS, ela chegou em Guarulhos/SP a tempo de embarcar no 

voo inicialmente contratado. Ocorre que a Reclamada não permitiu o 

embarque da consumidora no voo inicialmente contratado, fazendo com 

que ela chegasse ao destino final com atraso de 04 (quatro) horas. Em 

sede de contestação, a empresa Reclamada alega que o voo de Porto 

Alegre/RS para Guarulhos/SP sofreu atraso em virtude de intenso tráfego 

aéreo e, consequente, houve a necessidade de reacomodar a parte 

autora em voo subsequente. Contudo, aduz que a parte autora foi 

reacomodada em voo subsequente, a fim de que chegasse ao seu destino 

o mais cedo possível. Em que pese a Reclamada tenha afirmado que agiu 

de acordo com as normas previstas na Resolução nº 400 da ANAC, tenho 

que as determinações da agência reguladora não foram respeitadas. O 

artigo 28 da Resolução da ANAC determina que a reacomodação deverá 

ser feita a escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro, para o 

mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do 

transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do 

passageiro. Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação. Dessa 

forma, cabia a Reclamada demonstrar que ofereceu opções de 

reacomodação a parte Autora ou demonstrar que reacomodou o 

passageiro no primeiro voo disponível para o destino contratado, o que 

não foi feito. Cabe salientar que as provas dos autos indicam que não 

havia a necessidade de alteração da passagem aérea adquirida pela parte 

Autora, pois esta chegou no aeroporto de conexão a tempo de embarcar 

no voo inicialmente contratado. No entanto, a Reclamada negou cumprir o 

voo inicialmente contratado, forçando a reacomodação da consumidora 

em outro voo, fazendo com que ela chegasse ao destino final com atraso. 

Assim, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de 

ordem moral causados à parte Reclamante. Com efeito, a responsabilidade 

da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato, já que houve atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas para 

cumprimento do itinerário de seu voo. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do 

voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O 

dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a 

qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecida a 

excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado artigo, surge o dever de 

indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As indenizações tarifadas 

previstas nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 

se aplicam às fixações de reparação de danos morais decorrentes de má 

prestação do serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o 

Código de Defesa do Consumidor (STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

20/09/2012, DJe 04/10/2012). No mesmo sentido é o entendimento no 

Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: Afastam-se as normas 

especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de 

Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. (RE 351750, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CARLOS 

BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-181 DIVULG 

24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP v. 

57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso nos autos que a 

parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não tendo sequer 

logrado comprovar que as alegadas condições climáticas desfavoráveis 

ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, inciso II). 4. 

Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida necessitou 

comprar passagem aérea em outra companhia para empreender viagem 

no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a recorrente não a 

alocou em outro vôo que satisfizesse seus compromissos no brasil, 

patente o dano material sofrido e, portanto, o dever de indenizar. 5. 

Provoca angústia e desconforto no consumidor, a delonga exagerada na 

solução do problema e a impossibilidade de a recorrente seguir, salvo por 

meio de outra companhia aérea, para o destino almejado. Assim, do 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, advieram situações que 

ocasionaram constrangimento e desconforto à recorrida, causando-lhe 

abalo à honra subjetiva. Ferido algum dos atributos da personalidade, 

restam caracterizados os danos morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) fixado a título de indenização por danos morais apresenta-se 

razoável e proporcional, não havendo motivo para redução. 7. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46, Lei 9.099/95. A recorrente responde por custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação”. (TJDFT, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Ri 

0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 28.04.2016, publicado em 

04.05.2016) No que diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 
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como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada GOL 

LINHAS AEREAS S.A a pagar a parte Reclamante ANA CAROLINA 

OGLIARI PINHATA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001151-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA APARECIDA DE ANDRADE MATTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA na qual a parte Reclamante alega ter recebido 

faturas com valores exorbitantes, nos valores de R$ 10.974,10 (dez mil, 

novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos) e R$ 6.541,20 (seis 

mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), por suposta 

irregularidade em seu medidor capaz de causar faturamento inferior ao 

devido, sendo cobrada a diferença com base no consumo médio. Ao final 

a parte Reclamante pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem 

como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. Superada as preliminares referidas acima, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fulcro no inciso I do artigo 355 do 

NCPC, uma vez que os autos não dependem de outras provas que não as 

já colacionadas no mesmo. 4. No mérito a demanda merece Juízo de 

parcial procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em 

sede de sua contestação aduziu que a cobrança é regular, vez que 

procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 

414/2010, em seu artigo 115, paragrafo 6º, devido a constatação de 

irregularidade no medidor da Unidade Consumidora nº. 6/748914-9, o que 

acarretou faturamento inferior ao correto. A Reclamada apresentou junto a 

contestação todos os documentos que constataram a irregularidade. A 

Reclamada apresentou TOI o qual constatou que o medidor estva com os 

lacres de aferição violados, inclusive apresentou fotos tiradas na durante 

a inspeção (id. 30029996). A Reclamada também trouxe aos autos laudo 

do IPEM/MT, o qual constatou que o medidor não estava funcionando de 

acordo com o Regulamento Técnico Metrológico. Assim, observa-se que a 

irregularidade constatada pela parte Reclamada de fato causava 

faturamento inferior ao devido. Contudo, em que pese o TOI (Termo de 

Ocorrência e Inspeção) ter sido lavrado conforme Res. ANEEL nº 414/10, 

observa-se que a Reclamada não procedeu com o cálculo da recuperação 

de consumo da forma como determina a resolução. Na Carta enviada ao 

cliente dando ciência da anormalidade que provocou faturamento inferior, 

a Reclamada afirma que o critério adotado na Revisão do faturamento é a 

média dos três maiores valores regulares, conforme artigo 130, inciso III da 

Res. ANEEL nº 414/10. Contudo, o citado artigo preceitua que para 

recuperação será utilizado a média dos 03(três) maiores valores 

disponíveis de consumo de energia elétrica, ocorrido em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade. Como a Reclamada afirma que a recuperação de consumo 

abrange o período de 02/2019 à 09/2019, a média de consumo deveria ter 

como base ciclos de consumo apurados entre 02/2018 e 02/2019, 

conforme artigo 130, inciso III da Res. ANEEL nº 414/10. Porém, 

observa-se no Demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo (id. 

30029996, pág. 01) que a parte Reclamante utilizou como base os ciclos 

de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, em total desacordo com a 

resolução. Assim, por mais que o procedimento de apuração da 

irregularidade tenha ocorrido regularmente, o cálculo de recuperação se 

encontra em discordância com as normas da Resolução da ANEEL nº 

414/10, motivo pelo qual os débitos nos valores de R$ 10.974,10 (dez mil, 

novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos) e R$ 6.541,20 (seis 

mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos) devem ser 

declarados inexigíveis, devendo a Reclamada proceder novo cálculo da 

recuperação de consumo, tendo como base os parâmetros estabelecidos 

no artigo 130, inciso III da Res. ANEEL nº 414/10. No que tange a 

pretensão indenizatória referente aos danos morais supostamente 

vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de improcedência. No 

presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral 

pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a indenização por danos 

morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem 

do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo 
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que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se 

que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou 

comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou 

extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na 

prestação dos seus serviços junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME 

ART. 557 DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, 

sem qualquer circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos 

personalíssimos da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não 

caracteriza dano moral. Situações retratadas na inicial que constituem 

mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que não se identificam 

com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

da presente demanda ajuizada por SONIA APARECIDA DE ANDRADE 

MATTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS nos 

valores de R$ 10.974,10 (dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e 

dez centavos) e R$ 6.541,20 (seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e 

vinte centavos). DETERMINO que a Reclamada proceda novo cálculo da 

recuperação de consumo, tendo como base os três maiores valores 

regulares apurados entre 02/2018 e 02/2019, conforme estabelecido no 

artigo 130, inciso III da Res. ANEEL nº 414/10. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido de condenação da Reclamada ao pagamento de indenização 

por Danos Morais. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 

28051151, sem a aplicação de multa. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001125-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO SAMOEL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega 

que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso de forma indevida 

por alegar que está adimplente com as faturas mensais, o que lhe causou 

prejuízos. Pugna pela reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Não merece 

acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de 

causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. 3. Superada a preliminar referida acima, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fulcro no inciso I do artigo 355 do NCPC, uma vez 

que os autos não dependem de outras provas que não as já colacionadas 

no mesmo. O Reclamante alega que em 02/01/2020 houve a suspensão 

dos serviços de energia elétrica em sua unidade consumidora. Alega, 

ainda, que entrou em contato com a Reclamada, que, por sua vez, 

informou que o serviço havia sido suspenso de forma irregular, pois não 

havia débito em aberto. O reclamante afirma que fez diversas 

reclamações administrativas perante a Reclamada, sendo que o serviço 

foi reestabelecido após 12 (doze) horas. Visando fazer prova de suas 

alegações a parte trouxe aos autos vídeo (id. 28016344), bem como 

protocolo de atendimento. A Reclamada, por seu turno, limitou-se apenas a 

argumentar que não realizou corte na unidade consumidora da 

Reclamante, trazendo aos autos telas sistêmicas para comprovar o 

alegado. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação 

apenas traduzem que a demandada reproduziu documentos dos seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar validade e 

regularidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica, por assim 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida 

em favor do consumidor. Cabe salientar que a Reclamada também deixou 

de impugnar o protocolo de atendimento nº 62613208 apresentado pela 

parte Autora. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos 

danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que a 

parte reclamante é consumidora da parte Reclamada e estava adimplente 

com o pagamento das contas de energia elétrica, conforme histórico de 

contas apresentado junto a petição inicial. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque a 

suspensão dos serviços de energia elétrica ficou devidamente 

comprovada no processo através do vídeo e do protocolo de atendimento. 

O corte de energia lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma 

vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço. O dano 

moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA QUITADA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. 

A responsabilidade na presente hipótese é objetiva, independentemente 
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de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o 

reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria 

e o nexo causal. Evidentes os danos morais sofridos pelo autor em 

decorrência do corte indevido no fornecimento de energia elétrica na sua 

residência. Desnecessária a produção de prova a respeito do dano moral, 

por representar modalidade de dano in re ipsa, que decorre do próprio 

fato. O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da 

razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta 

em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, 

além de levar em conta a intensidade da ofensa. Quantum mantido em R$ 

3.000,00 (três mil reais). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70074711367, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017) No que diz respeito aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Em relação ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para 

a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Desse modo, em vista de toda a situação 

vivenciada pela Reclamante, entendo que a condenação da Reclamada na 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende as diretrizes acima 

mencionadas. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I 

do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a 

pagar a parte reclamante MARCIO SAMOEL DA SILVA o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000803-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega 

que teve seu nome inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 

1.089,13 (hum mil e oitenta e nove reais e treze centavos), contrato nº 

UG320000007521032200C, data da disponibilização: 12/05/2019. Ao final, 

pugnou pela anulação do negócio jurídico, declaração de inexigibilidade do 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Em que pesem os 

argumentos tecidos pela parte Reclamante, em contestação a parte 

Reclamada combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da 

existência de relação jurídica entre as partes através da juntada da 

proposta de abertura de conta (id. ) e da apresentação do extrato da 

conta corrente (id. ) A Reclamada relata que o débito inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito é referente a contratação de empréstimo 

denominado “crédito reorganização”, o qual foi formalizado via click único, 

com o fornecimento de senha do cartão. A Reclamada afirma que o crédito 

do empréstimo foi depositado na conta corrente pertencente a parte, 

sendo que a consumidora deveria realizar o pagamento do empréstimo em 

30 (trinta) parcelas de R$ 110,89 (cento e dez reais e oitenta e nove 

centavos), no entanto, não realizou o pagamento da totalidade do débito, 

deixando em aberto um saldo no valor de R$ 1.089,13 (hum mil e oitenta e 

nove reais e treze centavos). A parte ré apresentou documentação 

idônea acerca dos negócios jurídicos firmados e demonstrou a origem e a 

validade dos débitos. A parte Reclamante não impugnou os documentos 

apresentados pela parte Reclamada. Assim, o código de processo civil, no 

artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser autêntico o documento 

quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido. Desta 

forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as alegações 

trazidas pelo banco réu refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da 

contratação e utilização dos serviços e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pela parte Reclamada demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 
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ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a parte requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8.078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por AMANDA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001320-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCILAYNE DIAS TOMAZ DE AQUINO REQUERIDO: 

CLARO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR na 

qual a parte Autora afirma que é cliente da Reclamada através da 

contratação de telefonia móvel. Aduz que por passar por dificuldade 

financeira, acabou atrasando o pagamento das faturas de consumo do 

serviço de telefonia móvel, o que fez com que o serviço fosse suspenso. 

Diante disso, a parte Autora, no dia 03 de janeiro de 2020, realizou acordo 

para quitar os débitos e reestabelecer o serviço. Na ocasião foi informado 

que 05 (cinco) dias após o pagamento da primeira parcela o plano seria 

reestabelecido. A Reclamante afirma que no mesmo dia fez o pagamento 

da primeira parcelada do acordo, no entanto, até o ajuizamento da 

presente demanda o desbloqueio da linha não tinha ocorrido. Assim, a 

parte Autora requer liminarmente o reestabelecimento do serviço. No 

mérito, requer o reestabelecimento do serviço, bem como a condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito impõe-se 

lançar édito de PROCEDÊNCIA. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A 

Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que foram realizados três 

acordos para a quitação de faturas que se encontravam em atraso, 

porém, nos dois acordos anteriores, a parte Autora realizou apenas o 

pagamento da primeira parcela, deixando as demais em aberto. A 

Reclamada narra que a linha da parte Autora foi reativada a cada vez que 

o sistema da empresa Requerida identificou o pagamento das parcelas 

acordadas, contudo, a reincidência da parte autora em inadimplir as 

demais parcelas, fez com que a linha fosse suspensa novamente. Assim, 

a Reclamada afirma que não houve desorganização na cobrança dos 

débitos, muito menos suspensão indevida dos serviços, uma vez que esta 

não honrou com o pagamento tempestivo do acordo formalizado. Pois bem, 

em que pesem os argumentos tecidos pela Reclamada na contestação, 

tenho que as pretensões da parte Autora merecem acolhimento. As 

provas dos autos indicam que a parte Autora fez acordo com a 

Reclamada para o reestabelecimento do serviço. Através do documento 

(id. 28081598), observa-se que o acordo consistia no pagamento de 04 

(quatro) parcelas no valor de R$ 36,95 (trinta e seis reais e noventa e 

cinco centavos). O pagamento da primeira parcela do acordo ocorreu no 
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dia 03/01/2020, conforme comprovante (id. 28081599). Conforme bem 

salientado pela Reclamada em sua defesa, sempre que o sistema constata 

o pagamento da primeira parcela do acordo, o sistema reativa a linha. No 

entanto, as provas dos autos indicam que isso não aconteceu no caso em 

tela. Através da tela sistêmica trazida pela Reclamada junto a contestação 

(id. 30110380), observa-se a informação de que a linha da parte Autora 

somente foi restaurada no dia 11/02/2020. Ademais, a fatura de consumo 

trazida pela Reclamada (id. 30110373, pág. 27/28) demonstra que no 

período de uso do dia 04/01/2020 ao dia 03/02/2020, não houveram 

ligações e serviço do celular nº (65) 99262 4275, o que demonstra a 

veracidade dos fatos alegados pela parte Autora. Dessa forma, tenho que 

houve a falha na prestação dos serviços, na medida em que a parte 

Autora permaneceu sem utilização dos serviços, realizando várias 

reclamações administrativas, sem obter êxito. No que tange os danos 

morais, tenho que o pleito merece acolhimento. Colhe-se dos autos que a 

parte Autora ficou impossibilitado de utilizar os serviços contratados por 

culpa da Reclamada. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. No presente caso não se trata de 

mero descumprimento contratual. É evidente que há falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 

que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. De acordo com 

Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador 

de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um polo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de lealdade, 

que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia 

Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, 

uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FRANCILAYNE DIAS 

TOMAZ DE AQUINO em desfavor da CLARO S/A para CONDENAR a 

Reclamada a reestabelecer os serviços contratados pela Reclamante, bem 

como para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante indenização 

por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde desta data (Súmula 

362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por 

pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos, sem 

imposição de multa. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001193-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ROBSON OLIVEIRA DUTRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

LIMINAR na qual a parte reclamante alega ter recebido duas faturas de 

recuperação de consumo nos valores de R$ 2.639,70 (dois mil, seiscentos 

e trinta e nove reais e setenta centavos) e R$ 3.578,40 (três mil, 

quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), ambas com 

vencimento em 30/12/2019 por suposta irregularidade em sua unidade 

consumidora capaz de causar faturamento inferior, sendo cobrada a 

diferença com base no consumo médio. No entanto, a parte Autora afirma 

não concordar com a fatura de consumo, tendo em vista que não havia 

irregularidade em sua unidade consumidora que causasse faturamento 

inferior ao devido. Dessa forma, requer que a anulação das faturas de 

recuperação de consumo, bem como requer a condenação da Reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. No mérito a demanda é procedente. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 
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na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em sede de sua contestação 

aduziu que a cobrança é regular, vez que fora elaborada de acordo com o 

determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, realizando a 

lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção) que registrou 

irregularidade na unidade consumidora pertencente a parte Autora. 

Contudo, verifico que a Reclamada não agiu de acordo com o determinado 

pela norma vigente para proceder na recuperação de consumo da parte 

Autora. Destaco que se a demandada estava pretendendo a recuperação 

de receita (dita de consumo), esta deveria proceder na forma prevista no 

art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está 

consignado no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Da 

analise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois não apresentou o Termo 

de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou sequer deu origem a laudo a atestar 

que a irregularidade fosse capaz de gerar a perda de receita em desfavor 

da reclamante, bem como a reclamada não comprova que tenha sido a 

parte autora ou alguém em nome desta quem teria realizado a violação 

mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM 

BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO 

EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001, a declaração de inexistência do débito é 

medida que se impõe. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, qual seja a suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 5- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - 

Recurso Inominado nº 0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal 

Provisória, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 

03/03/2017). Desta forma, merece guarida a pretensão da Reclamante em 

ver anulado o débito total da fatura de recuperação gerada, haja vista que 

se refere a consumo ilegalmente auferido pela Reclamada. Válido ainda 

ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9.427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar a 

recuperação de consumo lançada contra a parte requerente, sendo por 

assim indevida. No que tange a pretensão indenizatória referente aos 

danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece 

juízo de improcedência. No presente caso, a parte reclamante não 

demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço 

que a indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

da presente demanda ajuizada por ROBSON OLIVEIRA DUTRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

apenas para ANULAR as faturas de recuperação de consumo nos 

valores de R$ 2.639,70 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta 

centavos) e R$ 3.578,40 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e 

quarenta centavos), ambas com vencimento em 30/12/2019. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais feito na 

petição inicial. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se 

ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001434-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ARLETE ALVES DA SILVA DANIELLI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega 

ser indevida, uma vez que não possui débitos com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 115,92 (cento e 

quinze reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato nº. 

819825771000034FI, disponível em 05/08/2018. Ao final pugnou pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Quanto às preliminares, 

deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de 

mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art.488, vez que para a 

parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do 

processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora possui vínculo jurídico com o banco 

Reclamado, pois firmou com ele Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida e Outras Avenças (id. 29692139) para pagamento de débito em 48 

(quarenta e oito) parcelas. Ocorre que segundo a parte Reclamada, 

apenas 08 (oito) parcelas foram adimplidas, o que ocasionou a inscrição 

do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando a 

assinatura presente no instrumento apresentado junto a contestação, 

constata-se que ela é idêntica as assinaturas presentes nos documentos 

que instruem a inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é possível 

afirmar que a assinatura presente no instrumento é oriunda do próprio 

punho da parte Autora. A parte Reclamante não impugnou de forma 

específica os documentos apresentados pela parte Reclamada. O código 

de processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser 

autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra 

quem foi produzido. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARIA ARLETE ALVES DA SILVA DANIELLI em desfavor 

do BANCO BRADESCO S.A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001624-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAMILA KATIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome 

inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 503,04 (quinhentos 

e três reais e quatro centavos), contrato nº 4180500097514000, 

disponibilização em 12/11/2018. Ao final, pugnou pela anulação do negócio 

jurídico, declaração de inexigibilidade do débito que originou a negativação 

em apreço, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela 

Reclamada, com fundamento no artigo 488 do CPC. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora aderiu perante a Reclamada aos serviços 

de cartão de crédito, cujo Termo de Adesão segue anexo à petição 

contestatória (id. 30113296). Analisando a assinatura presente na 

proposta de adesão apresentada junto a contestação, constata-se que ela 

é idêntica as assinaturas presentes nos documentos que instruem a 

inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a 

assinatura presente na proposta de adesão é oriunda do próprio punho da 

parte Autora. A parte Reclamada também trouxe junto com a peça 

contestatória faturas de consumo do cartão de crédito contratado pela 

parte Reclamante (id. 30113297). A parte Reclamante não impugnou os 

documentos apresentados pela parte Reclamada. Assim, o código de 

processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser autêntico o 

documento quando não houver impugnação da parte contra quem foi 

produzido. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por KAMILA KATIA 

DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001664-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANGELICA SANTOS DUARTE REU: BANCO BRADESCARD S.A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida ao qual a autora alega 

desconhecer sua origem, no valor de R$ 387,88 (trezentos e oitenta e 

sete reais e oitenta e oito centavos), contrato nº 5274620189181000, data 

da inclusão: 27/10/2019. Ao final, pugnou a requerente pela declaração de 

inexistência do débito apontado que originou a negativação referida, bem 

como a condenação da reclamada por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO Compulsando os autos verifico que a 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação, mesmo tendo 

sido devidamente intimada. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente 

ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência de conciliação. Condiciono a propositura de nova 

demanda idêntica ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001631-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANUZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome 

inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 371,25 (trezentos e 

setenta e um reais e vinte e cinco centavos), contrato nº 

4180500040640000, disponibilização em 13/10/2017. Ao final, pugnou pela 

anulação do negócio jurídico, pela declaração de inexigibilidade do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias 

os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora aderiu perante a Reclamada aos serviços 

de cartão de crédito, cujo Termo de Adesão segue anexo à petição 

contestatória (id. 29917399). Analisando a assinatura presente na 

proposta de adesão apresentada junto a contestação, constata-se que ela 

é idêntica as assinaturas presentes nos documentos que instruem a 

inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a 

assinatura presente na proposta de adesão é oriunda do próprio punho da 

parte Autora. A parte Reclamada também trouxe junto com a peça 

contestatória faturas de consumo do cartão de crédito contratado pela 

parte Reclamante (id. 29917398). Elas exibem transações realizadas, bem 

como pagamentos, sugerindo evidência acerca da efetiva utilização do 

cartão de crédito. A parte Reclamante não impugnou os documentos 

apresentados pela parte Reclamada. Assim, o código de processo civil, no 

artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser autêntico o documento 

quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 
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AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VANUZA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002237-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRESSA CAETANO DOS SANTOS REU: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome 

inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 709,02 (setecentos 

e nove reais e dois centavos), contrato nº 4282674762171000, data da 

inclusão: 01/10/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em apreço, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não existem preliminares 

para serem analisadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por 

ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Compulsando os documentos 

juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora aderiu 

perante a Reclamada aos serviços de cartão de crédito, cujo Termo de 

Adesão segue anexo à petição contestatória (id. 30061728). Analisando a 

assinatura presente na proposta de adesão apresentada junto a 

contestação, constata-se que ela é idêntica as assinaturas presentes nos 

documentos que instruem a inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é 

possível afirmar que a assinatura presente na proposta de adesão é 

oriunda do próprio punho da parte Autora. A parte Reclamada também 

trouxe junto com a peça contestatória faturas de consumo do cartão de 

crédito contratado pela parte Reclamante (id. 30061729). Nas faturas de 

consumo é possível verificar que houveram diversos pagamentos, o que 

elide qualquer possibilidade de fraude, haja vista que o estelionatário, em 

regra, não realiza pagamento dos débitos que adquiriu em nome da vítima. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 
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71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ANDRESSA 

CAETANO DOS SANTOS em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017429-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA IMACULADA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante 

alega que teve seu nome inscrito de forma indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude de débito no 

valor de R$ 561,16 (quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis 

centavos), contrato nº 4180500048061000, data da disponibilização: 

18/03/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença portanto, não comporta o pedido de desistência formulado pela 

parte Autora. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio 

da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil 

no art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora aderiu perante a Reclamada aos serviços 

de cartão de crédito, cujo Termo de Adesão segue anexo à petição 

contestatória (id. 30110411). Analisando a assinatura presente na 

proposta de adesão apresentada junto a contestação, constata-se que ela 

é idêntica as assinaturas presentes nos documentos que instruem a 

inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a 

assinatura presente na proposta de adesão é oriunda do próprio punho da 

parte Autora. A parte Reclamada também trouxe junto com a peça 

contestatória faturas de consumo do cartão de crédito contratado pela 

parte Reclamante (id. 30110412). Nas faturas de consumo é possível 

verificar que houveram diversos pagamentos, o que elide qualquer 

possibilidade de fraude, haja vista que o estelionatário, em regra, não 

realiza pagamento dos débitos que adquiriu em nome da vítima. Consigno, 

ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da 

inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade 

do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
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Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIA 

IMACULADA PEREIRA DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCARD 

S.A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002172-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIO DOURADO RODRIGUES REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA na qual a parte Reclamante alega 

que teve seu nome inscrito de forma indevida no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte 

Reclamada, por dívida no valor de R$ 199,82 (cento e noventa e nove 

reais e oitenta e dois centavos), contrato nº 0000005054185662, data da 

inclusão: 19/11/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em comento, bem como pela 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficiente à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do 

juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

existem preliminares a serem analisadas. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas dos seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como meio de prova idôneo, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 
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verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CLAUDIO DOURADO 

RODRIGUES em desfavor da OI BRASILTELECOM para DECLARAR a 

inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto feito pela Reclamada na contestação. Torno definitiva a liminar 

anteriormente concedida na id. 28278528, sem a aplicação de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006856-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1006856-16.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LEONICE ROSA DE OLIVEIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em que a causa de pedir funda-se na 

alegação corte de fornecimento de energia realizado no dia 06/09/2019, 

em razão de fatura de excessiva no valor de R$ 621,42 (Seiscentos e 

vinte e um reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 23 de 

abril de 2019, que a reclamada alega ser gerada em razão do consumo 

regular de energia elétrica na UC n.º 6/2689451-9. Pede a parte autora, a 

declaração de inexistência do débito, a condenação da reclamada em 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Diante da ausência 

de preliminares, passo a analisar o mérito da demanda. 3. No mérito, a 

ação é PROCEDENTE. Conforme se depreende dos autos a parte 

Reclamante recebeu a cobrança de fatura indevida no valor de R$ 621,42 

(Seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimento em 23 de abril de 2019, que a reclamada alega ser gerada em 

razão do consumo regular de energia elétrica na UC n.º 6/2689451-9. 

Afirma a parte autora, que por conta da fatura emitida, ingressou com 

reclamação junto ao Procon no dia 02/09/2019, tendo a ré realizado o 

corte no fornecimento de energia em 06/09/2019. A reclamada na defesa 

apresentada junto ao Procon, alegou que o valor cobrado da parte autora, 

se tratava de acúmulo de consumo referente aos meses 11/2018, 

12/2018, 01/2019, 02/2019, e 03/2019. Contudo, em sua contestação (id. 

25545621), afirma que a cobrança se trata de consumo regular da UC 

questionada. Da análise da documentação que instrui os autos, permite 

constatar que houve cobrança de valor indevido no valor de R$ 621,42 

(Seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimento em 23 de abril de 2019, que não encontra justificativa 

plausível, à vista contradição demonstrada pela ré ao arguir junto ao 

Procon se tratar de acúmulo de consumo e na contestação atestar 

regularidade da cobrança. Ademais, devidamente intimada para 

apresentar histórico de consumo, se limitou a juntar relatório que não 

apresenta o consumo mensal da UC em questão. Assim, não é ilícita a 

cobrança da fatura contestada, haja vista não estar a mesma dentro da 

média de consumo da residência da parte autora, como demonstrado por 

meio das faturas que acompanharam à inicial. Assevera-se, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados. Assim, em se tratando de 

cobrança indevida, o corte no fornecimento de energia foi indevido. 

Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve 

comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação do 

reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a 

condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re 

ipsa. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. CELESC. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA QUITADA. DANO 

MORAL. Comprovada a quitação da fatura que deu origem a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na residência do consumidor, 

impõe-se a responsabilização da CELESC pelos danos que sua conduta 

acarretou. (813487 SC 2008.081348-7, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data 

de Julgamento: 20/04/2010, Terceira Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , de Joinville) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. AGRAVO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURAS PAGAS. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Sabe-se 

que a legislação permite o corte de energia em razão da inadimplência do 
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consumo. Todavia, não se pode admitir que a suspensão do fornecimento 

ocorra mesmo depois de realizado o pagamento da fatura, ainda que a 

destempo. 2.O conhecimento sobre o adimplemento ou não dos 

consumidores em relação à fatura de energia elétrica é de inteira 

responsabilidade da concessionária.(...) 8 .Agravo improvido.9.Decisão 

unânime. (2680251 PE 0007354-14.2012.8.17.0000, Relator: Josué Antônio 

Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 08/05/2012, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 91) Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral 

deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da reclamante 

LEONICE ROSA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 1-) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO referente as faturas impugnadas nestes autos, nos valor de 

R$ 621,42 (Seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), 

com vencimento em 23 de abril de 2019; 2-) CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

negativação; Sem condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013189-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1013189-81.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ERICK VINICIUS CUNHA Reclamada: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por dívida no R$ 1006,60 (mil e seis reais e sessenta 

centavos), Data da Inclusão: 04/07/2019, a qual a parte reclamante 

desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 3. No mérito, a 

pretensão merece Procedência. Da análise das provas, constata-se que o 

registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que a reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Na contestação, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a 

contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, 

apresentando apenas documentos sem assinatura da parte autora e telas 

sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão 

de comprovar a efetiva contratação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida 

oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa 

da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência 

das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 
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mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que as outras negativações são posteriores as discutidas nos autos. 

Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante ERICK 

VINICIUS CUNHA em desfavor da reclamada EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

negativação. Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA 

(Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a 

exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos da SERASA, 

apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, 

e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008694-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1008694-91.2019.8.11.0001 

RECLAMANTE: EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR 

RECLAMADA: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de que o reclamante efetuou a 

compra de aparelho smartphone na loja online da Requerida, no valor de 

R$ 1.599,00 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais), parcelado em 

12 (doze) vezes no cartão de crédito. Todavia, em virtude de ter constado 

na compra o nome de sua ex esposa, o reclamante resolveu cancelar a 

compra logo após a aprovação da mesma, mas a ré debitou indevidamente 

na fatura do cartão do autor 03 (três) das 12 (doze) parcelas. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Diante da ausência de preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência dos 

consumidores, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àqueles a demonstrarem a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A parte reclamante alega que efetuou a compra de 

aparelho smartphone na loja online da Requerida, no valor de R$ 1.599,00 

(um mil e quinhentos e noventa e nove reais), parcelado em 12 (doze) 

vezes no cartão de crédito. Todavia, em virtude de ter constado na 

compra o nome de sua ex esposa, o reclamante resolveu cancelar a 

compra logo após a aprovação da mesma, mas a ré debitou indevidamente 

na fatura do cartão do autor 03 (três) das 12 (doze) parcelas. A 

reclamada alega que efetuou a restituição do valor logo após o 

cancelamento solicitado pelo cliente, todavia, o autor demonstrou que 

foram debitadas em sua fatura do cartão 03 (três) das 12 (doze) parcelas, 

da compra que foi cancelada. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada manteve a cobrança das parcelas mesmo após o 

cancelamento do contrato, não tendo restituídos os valores já debitados e 

pagos. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a 
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comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Quanto 

ao dano material, acolho para que a ré restitua a parte reclamante, na 

forma dobrada, o valor de R$ 799,50 (setecentos e noventa e nove reais e 

cinquenta centavos), por se tratar de cobrança indevida de contrato 

cancelado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante 

em face da reclamada para CONDENA-LA ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação, bem como condenar a 

reclamada a restituir a reclamante a importância de R$ 799,50 (setecentos 

e noventa e nove reais e cinquenta centavos), já na forma dobrada, 

atualizados desde o desembolso pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a 

liminar concedida na movimentação id nº. 24158958. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013946-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA RAIANE DE RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1013946-75.2019.8.11.0001 Reclamante: 

TAINARA RAIANE DE RODRIGUES Reclamada: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por dívida no R$ 193,53 (cento e noventa e três reais e 

cinquenta e três centavos), R$ 386,93 (trezentos e oitenta e seis reais e 

noventa e três centavos) e R$ 974,52 (novecentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta e dois centavos), Data da Inclusão: 04/12/2018, as quais 

a parte reclamante desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Quanto à alegação de inépcia à inicial e a ausência da juntada de 

comprovante em nome do autor, não deve prosperar, tendo em vista que 

nos Juizados Especiais impera a informalidade, e tal documento não 

interfere no julgamento do caso em questão, não sendo, destarte, 

imprescindível, nesse caso. 3. No mérito, a pretensão merece 

Procedência. Da análise das provas, constata-se que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Na 

contestação, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo 

autor do serviço que originou o débito negativado. Desta feita, não tendo a 

requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade da cobrança 

que gerou a negativação ora em apreço, permanece a reclamada no 

campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 
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do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

parte reclamante TAINARA RAIANE DE RODRIGUES em desfavor da 

reclamada BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A 

RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos da 

SERASA, apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido 

nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 

9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015143-65.2019.8.11.0001
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THAIS ALVES DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA OAB - MT7528/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER FERREIRA COIMBRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1015143-65.2019.8.11.0001 Reclamante: 

THAIS ALVES DO ROSARIO Reclamada: ROGER FERREIRA COIMBRA S E 

N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

TUTELA ANTECIPADA que se fundamenta na alegação de não entrega do 

álbum de fotografias e vídeos contratados pela parte autora. Pede a 

entrega das fotos e videos, bem como condenação por danos materiais 

consistentes na multa contratual e danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, 

apesar de devidamente citada e intimada, e ter comparecido à audiência 

de conciliação realizada nestes autos, deixou de apresentar contestação. 

Desta forma, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. 3. No 

mérito, é PROCEDENTE o pedido. A parte autora comprova que dia 

03/05/2019, contratou com o reclamado a realização da cobertura 

fotográfica e de vídeo de um aniversário de 70 (setenta) anos, realizado 

no dia 20/07/2019, pelo valor total de R$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta 

reais), pagos à vista pela autora, tendo como prazo de entrega 60 

(sessenta) dias. Da análise das provas, verifica-se que o reclamado não 

cumpriu o contratado, deixando de entregar os produtos adquiridos pela 

parte autora no prazo estipulado. No contrato de prestação de serviço, na 

cláusula 3ª, paragrafo 3, restou estipulada multa contratual de 10% dez 

por cento), por descumprimento, de modo que o réu é devedor do valor de 

R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Nesse contexto, tem-se, que além do 

dever de pagar a cláusula acima disposta, o reclamado tem o dever de 

cumprimento da obrigação e a reparar o dano moral sofrido pela autora, ao 

adquirir um produto, pagar, e não recebê-lo. Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS. 

CÓDIGO DE PROTEÇÂO E DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DOS 

PRODUTOS ADQUIRIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Caracterizada a 

relação de consumo, bem como a sua hipossuficiência e verossimilhança 

das suas alegações, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe, cabendo ao prestador de 

serviços, ora Apelante, desconstituir os fatos apresentados. 2. Resta 

indubitável a responsabilidade da fornecedora pelo ocorrido, vez que esta 

deveria, na mais plena observância do princípio da informação, previsto no 

art. 6º, inciso III, do CDC, ter destacado em seu sítio eletrônico que os 

livros escolares pretendidos estavam esgotados ou, no mínimo, que o 

atendimento do pedido estaria condicionado à existência de estoque. Não 

o fazendo, deve arcar com o ônus de sua leniência e, consequentemente, 

reparar os danos sofridos pela consumidora pela não entrega dos 

produtos solicitados. 3. Sendo indiscutível o preenchimento dos 

pressupostos para o nascedouro da obrigação de indenizar, tem-se que o 

quantum aplicado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela 

adequado à espécie, posto que observa os primados da razoabilidade e 

da proporcionalidade. 4. Por outro lado, entendo que assiste razão à 

fornecedora quanto à excessividade do valor imposto a título de 

astrientes, devendo este ser reduzido para o importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitado à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

destacando-se que a jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a 

inexistência de preclusão acerca das astrientes, visto que sua fixação 

não é atingida pelos efeitos da coisa julgada material, podendo ser revista 

a qualquer tempo. 5. 1º Apelo conhecido e parcialmente provido. 6. 2º 

Apelo conhecido e improvido. 7. Unanimidade.”(TJ-MA - APL: 0190412015 

MA 0001295-11.2014.8.10.0040, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN 

DUAILIBE, Data de Julgamento: 22/02/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 01/03/2016) É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que o reclamado não zele 

pela qualidade do serviço fornecido aos seus clientes. O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 
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do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. III – DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela Procedência do pedido contido na inicial com resolução do mérito, 

com esteio na norma do art. 487, inciso I do CPC, para (1º) CONDENAR o 

Reclamado, a indenizar a Reclamante na importância de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a título de danos morais, o qual será atualizado da data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ainda, (2º) Tornar 

definitiva a liminar deferida na mov. 25957732. Consequentemente, 

condeno o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a título de astreintes por descumprimento da liminar, 

devendo referido valor ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da presente data, e atualizada pelo IGP-M da FGV, desde a 

data do arbitramento. (3º) Condenar o reclamado a título de danos 

materiais, a pagar a importância R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), 

atualizados pelo IGP-M da FGV, a partir do cumprimento do contrato, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (4º) 

Determino ainda, que o reclamado proceda a entrega do pacote, na forma 

contratada, no o prazo de 10 (dez) dias, a contar da sentença. Fixo, 

desde já, para a hipótese de descumprimento, multa no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu, nos termos do 

art. 40, da Lei Federal nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015881-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANA PEREIRA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1015881-53.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MAYANA PEREIRA SOARES Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S/A S E N 

T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual alega a parte reclamante que o voo com saída de 

Maringá-PR, no dia 28/10/2019, às 07h:20min, conexão em São Paulo, e 

chegada em Cuiabá-MT, às 11h:55min do mesmo dia, foi cancelado, sendo 

a autora reacomodada em outro voo com embarque às 10h:30min, 

chegando ao destino somente às 18h:05min. Atraso de mais de 6 (seis) 

horas entre o horário de desembarque inicial e o final. Ao final pugnou pela 

condenação da Requerida em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 3. No mérito, a 

ação é Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Verifica-se dos 

autos, que o voo com saída de Maringá-PR, no dia 28/10/2019, às 

07h:20min, conexão em São Paulo, e chegada em Cuiabá-MT, às 

11h:55min do mesmo dia, foi cancelado, sendo a autora reacomodada em 

outro voo com embarque às 10h:30min, chegando ao destino somente às 

18h:05min, um atraso de mais de 6 (seis) horas entre o horário de 

desembarque inicial e o final. A reclamada afirma que no caso há exclusão 

de responsabilidade, pois ocorreu problemas no trafego aéreo. Porém, a 

reclamada não demonstrou nos autos que de fato o atraso ocorreu por 

fato alheio a sua vontade. Portanto, resta inconteste a obrigação da 

reclamada à reparação dos danos de ordem moral causado à reclamante. 

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo elas se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos 

danos causados à parte reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

das requeridas e que estes serviços não foram prestados nos limites do 

contrato, já que houve alterações unilaterais, não tendo sido cumpridas as 

normas estabelecidas pela Anac. Além dos cancelamentos injustificados, 

a reclamada ainda deixou de prestar a devida assistência a parte autora, 

que só por ocasião do primeiro atraso foi prestado, conforme determina o 

art. 27, I, II e III, da resolução 400 da ANAC de 2016, que dispõe sobre a 

necessidade de prestação de alimentos e hospedagem. Destarte, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque somente o cancelamento injustificado do voo, causou à reclamante 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. O dano 

moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CDC À 

HIPÓTESE PRESENTE. PARTE RÉ QUE ADMITE O ATRASO NO VOO EM 

RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR COMO EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE, SEM FAZER QUALQUER PROVA DAS CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS ADVERSAS QUE TERIAM CAUSADO O CANCELAMENTO DO 

VOO. ART. 373, INC. II, DO CPC/15. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00132428320178190209, Relator: 

Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 

DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) E ainda, “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de 

transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida 

por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada 

pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não restou 

comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual 

não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados 

na espécie. Dever de restituição da importância despendida com 

alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 442 de 720



ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MAYANA PEREIRA SOARES em face GOL LINHAS 

AÉREAS S/A para CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO 

o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015881-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANA PEREIRA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1015881-53.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MAYANA PEREIRA SOARES Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S/A S E N 

T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual alega a parte reclamante que o voo com saída de 

Maringá-PR, no dia 28/10/2019, às 07h:20min, conexão em São Paulo, e 

chegada em Cuiabá-MT, às 11h:55min do mesmo dia, foi cancelado, sendo 

a autora reacomodada em outro voo com embarque às 10h:30min, 

chegando ao destino somente às 18h:05min. Atraso de mais de 6 (seis) 

horas entre o horário de desembarque inicial e o final. Ao final pugnou pela 

condenação da Requerida em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 3. No mérito, a 

ação é Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Verifica-se dos 

autos, que o voo com saída de Maringá-PR, no dia 28/10/2019, às 

07h:20min, conexão em São Paulo, e chegada em Cuiabá-MT, às 

11h:55min do mesmo dia, foi cancelado, sendo a autora reacomodada em 

outro voo com embarque às 10h:30min, chegando ao destino somente às 

18h:05min, um atraso de mais de 6 (seis) horas entre o horário de 

desembarque inicial e o final. A reclamada afirma que no caso há exclusão 

de responsabilidade, pois ocorreu problemas no trafego aéreo. Porém, a 

reclamada não demonstrou nos autos que de fato o atraso ocorreu por 

fato alheio a sua vontade. Portanto, resta inconteste a obrigação da 

reclamada à reparação dos danos de ordem moral causado à reclamante. 

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo elas se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos 

danos causados à parte reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

das requeridas e que estes serviços não foram prestados nos limites do 

contrato, já que houve alterações unilaterais, não tendo sido cumpridas as 

normas estabelecidas pela Anac. Além dos cancelamentos injustificados, 

a reclamada ainda deixou de prestar a devida assistência a parte autora, 

que só por ocasião do primeiro atraso foi prestado, conforme determina o 

art. 27, I, II e III, da resolução 400 da ANAC de 2016, que dispõe sobre a 

necessidade de prestação de alimentos e hospedagem. Destarte, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque somente o cancelamento injustificado do voo, causou à reclamante 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. O dano 

moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CDC À 

HIPÓTESE PRESENTE. PARTE RÉ QUE ADMITE O ATRASO NO VOO EM 

RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR COMO EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE, SEM FAZER QUALQUER PROVA DAS CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS ADVERSAS QUE TERIAM CAUSADO O CANCELAMENTO DO 

VOO. ART. 373, INC. II, DO CPC/15. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00132428320178190209, Relator: 

Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 

DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) E ainda, “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de 

transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida 

por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada 

pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não restou 

comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual 

não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados 

na espécie. Dever de restituição da importância despendida com 

alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 
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este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MAYANA PEREIRA SOARES em face GOL LINHAS 

AÉREAS S/A para CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO 

o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015794-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MENDES MONTEIRO OAB - MT11931/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015794-97.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LEVI LOPES DOS SANTOS Reclamada: CRED - SYSTEM 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

R$ 143,99 (cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), 

Data da Inclusão: 23/11/2018, a qual a parte reclamante desconhece a 

origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. A Preliminar de 

Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. 3. No mérito, a pretensão merece Procedência. Da 

análise das provas, constata-se que o registro dos dados do autor com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Na contestação, a parte ré 

anexou documento no id. nº 27526972, que demonstram que a 

contratação do cartão não foi realizada pela parte reclamante, tratando-se 

de terceira pessoa, vez que a foto e a assinatura aposta nos documentos 

não pertencem ao reclamante. Desta feita, não tendo a requerida 

comprovado a validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou 

a negativação ora em apreço, permanece a reclamada no campo das 

meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que 

lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que as outras negativações são posteriores as discutidas nos autos. 

Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 
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razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante LEVI LOPES 

DOS SANTOS em desfavor da reclamada CRED - SYSTEM 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Torno definitiva a liminar deferida na mov. Id. nº 

25857949. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015285-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015285-69.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LENICE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS Reclamadas: MATOS COMERCIO 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida no valor total de R$ 288,82 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta 

e dois centavos), inserida em 14/07/2019, e no valor de R$ 1.052,64 (mil e 

cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), inserida em 

17/08/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. No que tange a preliminar 

de interesse de agir, arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso 

dos autos, a parte reclamante pugna pela declaração de inexistência de 

débito em razão de negativação indevida, e pagamento de indenização por 

danos morais, dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Quanto à impugnação do 

pedido de gratuidade da justiça, rejeito, vez que nessa fase processual 

não tem cabimento o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, 

sendo irrelevante a apreciação do pedido nessa fase processual. 3. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Da análise das provas, 

constata-se que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a 

reclamada referente ao contrato em apreço, vez que a ré apresentou 

documentos assinados pela parte reclamante, vez que a assinatura 

constante no documento confere com as apostas na procuração, e 

demais documentos anexos no id. 25723191. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que, os documentos colacionados pela parte Requerida 

se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não 

se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Não basta à 

mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto à litigância de má-fé rejeito, por não restar 

configurada. Com relação ao pedido CONTRAPOSTO, acolho para que o 

reclamante pague a reclamada o valor negativado de R$ 288,82 (duzentos 

e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), e no valor de R$ 1.052,64 

(mil e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LENICE MARIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Opino pela PROCEDENCIA do pedido 

CONTRAPOSTO, para condenar o reclamante a pagar a reclamada o valor 

de R$ 288,82 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), e 

no valor de R$ 1.052,64 (mil e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), referentes ao débito negativado, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da data da sentença, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da contestação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de 

Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que 
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naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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LENICE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015285-69.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LENICE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS Reclamadas: MATOS COMERCIO 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida no valor total de R$ 288,82 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta 

e dois centavos), inserida em 14/07/2019, e no valor de R$ 1.052,64 (mil e 

cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), inserida em 

17/08/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. No que tange a preliminar 

de interesse de agir, arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso 

dos autos, a parte reclamante pugna pela declaração de inexistência de 

débito em razão de negativação indevida, e pagamento de indenização por 

danos morais, dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Quanto à impugnação do 

pedido de gratuidade da justiça, rejeito, vez que nessa fase processual 

não tem cabimento o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, 

sendo irrelevante a apreciação do pedido nessa fase processual. 3. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Da análise das provas, 

constata-se que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a 

reclamada referente ao contrato em apreço, vez que a ré apresentou 

documentos assinados pela parte reclamante, vez que a assinatura 

constante no documento confere com as apostas na procuração, e 

demais documentos anexos no id. 25723191. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que, os documentos colacionados pela parte Requerida 

se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não 

se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Não basta à 

mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto à litigância de má-fé rejeito, por não restar 

configurada. Com relação ao pedido CONTRAPOSTO, acolho para que o 

reclamante pague a reclamada o valor negativado de R$ 288,82 (duzentos 

e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), e no valor de R$ 1.052,64 

(mil e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LENICE MARIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Opino pela PROCEDENCIA do pedido 

CONTRAPOSTO, para condenar o reclamante a pagar a reclamada o valor 

de R$ 288,82 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), e 

no valor de R$ 1.052,64 (mil e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), referentes ao débito negativado, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da data da sentença, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da contestação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de 

Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que 

naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº 1013881-80.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARIA GIOVANNA LINS PEREIRA Reclamadas: BANCO BRADESCARD 

S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 

203,69, (duzentos e três reais e sessenta e nove centavos), Data da 

Inclusão: 13/08/2018, a qual a parte reclamante alega desconhecer a 

origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto a preliminar 

de ilegitimidade passiva da ré, rejeito, pois a mesma integra o mesmo grupo 

econômico. Quanto à juntada do comprovante original de negativação, 

rejeito, tendo em vista que a documentação anexada pela parte autora é 

pertinente. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir e 

ausência da pretensão resistida, arguida pela reclamada, insta ressaltar 

que no caso dos autos, a parte reclamante pugna pela declaração de 

inexistência de débito em razão de negativação indevida, e pagamento de 

indenização por danos morais, dessa forma, entendo que o interesse de 

agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento 

da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, tendo a 

requerida negativado o nome da parte autora, não se fazia necessária a 

busca da via administrativa para gerar o direito de ação. Assim, rejeito a 

preliminar. 3. No mérito, a ação é improcedente. Da análise das provas, 

constata-se que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a 

reclamada referente ao contrato em apreço, pois a reclamada demonstrou 

que o débito se trata de utilização de cartão de crédito (id. 26880196 e 

26880199). O reclamado anexou em sede de contestação, proposta do 

cartão assinada e faturas que não foram impugnados de forma específica 

pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as 

partes. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAC AO 

JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL 

JUNTADA AOS AUTOS. AUSE NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAC AO DO NOME 

DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE 

DIREITO. AUSE NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação 

jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha 

cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, 

os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e 

ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome da 

consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido 

débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito 

e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. 

Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir 

Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). 

Destaquei. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Nesse caso, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. A Requerida não incorreu em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII) . Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Dessa forma, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na 

medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, 

impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Rejeito o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, por não restar configurada nos autos. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante MARIA 

GIOVANNA LINS PEREIRA em desfavor da reclamada IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA.. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO LIMA SOARES (REQUERENTE)
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014459-43.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ERIVELTO LIMA SOARES Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E N T E 

N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

R$ 367,08 (trezentos e sessenta e sete reais e oito centavos), Data da 

Inclusão: 14/03/2017, a qual a parte reclamante desconhece a origem. 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 
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julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir e ausência da pretensão resistida, 

arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito em razão de 

negativação indevida, e pagamento de indenização por danos morais, 

dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, tendo a requerida 

negativado o nome da parte autora, não se fazia necessária a busca da 

via administrativa para gerar o direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. 

Quanto a preliminar de extinção por necessidade de apuração criminal. 

Rejeito, vez que no caso em tela não se faz imprescindível a apuração na 

esfera criminal para ensejar o direito de ação cível. Ademais, a reclamada 

não demonstrou nos autos a ocorrência de fato que pudesse ensejar a 

extinção do feito. 3. No mérito, a pretensão merece Procedência. Da 

análise das provas, constata-se que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Na contestação, a parte ré 

não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que 

originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, relatórios e 

telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o 

condão de comprovar a efetiva contratação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida 

oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa 

da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência 

das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do teor do julgamento, rejeito o pedido 

contraposto. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte 

reclamante ERIVELTO LIMA SOARES em desfavor da reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

negativação. Opino pela improcedência do pedido contraposto. Torno 

definitiva a liminar deferida na mov. 25578414. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011074-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. DE MOURA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELIANA ALENCAR DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))
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TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº: 1011074-87.2019.8.11.0001 Reclamante: 

E. A. DE MOURA COMERCIO – ME e ELIANA ALENCAR DE MOURA 

Reclamadas: TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

EXCLUSÃO DE NOME DO SERASA/SPC DÍVIDA INEXISTENTE/DANOS 

MORAIS em que os fatos fundam-se na alegação de protesto indevido, por 

dívida adimplida. Pugna pela reparação por danos morais, declaração de 

inexistência de débito e sustação do protesto. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A reclamada 

argui a ILEGITIMIDADE ATIVA da autora ELIANA ALENCAR DE MOURA, ao 

argumento que a negativação foi realizada em nome da pessoa jurídica. 

Acolho tal preliminar, pois a pessoa física nesse caso não teve seu nome 

negativado. Posto isso, reconheço a ilegitimidade ativa da parte reclamante 

ELIANA ALENCAR DE MOURA, e de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito em relação a segunda reclamante, sem resolução do mérito, o que 

faço com fulcro na norma do art. 51, inciso IV c/c art. 8º, §1º, ambos da 

Lei nº 9.099/95. 3. Quanto à alegação de ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

reclamada, rejeito, tendo em vista que existe responsabilidade solidaria 

entre o apresentante e o cedente. 4. No mérito, a ação é procedente. A 

empresa reclamante comprova nos autos, que teve seu nome protestado 

em 30/08/2018, por divida com vencimento em 18/08/2018, e paga em 

20/08/2018. Na contestação a reclamada admite que o protesto foi 

indevido, mas tenta se esquivar da responsabilidade alegando que a 

responsabilidade é do banco apresentante. Assim, tenho que a reclamada 

incorreu em falha na prestação dos serviços descurando do dever de 

zelar pelo nome da empresa Reclamante. A conduta consistente em 

INDEVIDAMENTE encaminhar ou manter o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carecem manter-se atualizados a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. In casu, o dano moral é o “damnum in re 

ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar 

que, no presente caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, haja vista que, que a outra negativação preexistente é objeto de 

discussão judicial, conforme averiguação pelo sistema PJE, autos nº 

1011023-76.2019.8.11.0001. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. “TJMT-035519) AÇÃO DECLARATÓRIA - 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - 

DÍVIDA QUITADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - DEVER DE 

INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO - TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 362 STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Para que haja o protesto do título e a inscrição do nome do 

devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e 

ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. O protesto de título 

quitado, com a consequente inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. 

Inteligência da Súmula 362 do c. STJ. (Apelação nº 110421/2011, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 23.05.2012, 

unânime, DJe 18.06.2012).” Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente 

demanda feitos por E. A. DE MOURA COMERCIO – ME em desfavor de 

TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA, para (1º) DECLARAR inexigível o 

débito objeto da presente demanda; (2º) CONDENAR a reclamada a pagar 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M 

da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária da data do evento danoso a teor do que prescreve a súmula 54 

do STJ. TORNO DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 24710058. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu. TATYANNE NEVES BALDUINO Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito
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Processo Número: 1015069-11.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015069-11.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JORGE LUIZ DA SILVA ROCHA Reclamadas: BANCO CETELEM S.A. S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA 

COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL em que a parte reclamante alega que em fevereiro de 2015 

contratou um empréstimo consignado junto à reclamada no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), e que foi surpreendido com descontos em sua 

aposentadoria referentes a um cartão de crédito que nunca contratou, 

recebeu e jamais desbloqueou. Afirma que desde então estão sendo 

descontados mensalmente o valor de R$ 46,85 (Quarenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), a primeira parcela foi descontada em novembro 
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de 2015, já tendo sido pagas 32 (trinta e duas) parcelas. Afirma a autora 

que nunca recebeu o mencionado cartão, nem mesmo efetuou saques. 

Pede liminar apara suspensão dos descontos, no mérito, pugna pela 

devolução dos valores indevidamente pagos em dobro, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. No que tange a preliminar 

de falta de interesse de agir e ausência da pretensão resistida, arguida 

pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pela declaração de inexistência de débito em razão de não ter 

contratado cartão consignado, e pagamento de indenização por danos 

morais, dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, tendo a requerida 

negativado o nome da parte autora, não se fazia necessária a busca da 

via administrativa para gerar o direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. 

3. A pretensão merece juízo de IMPROCEDÊNCIA. Não há dúvida acerca 

da existência de descontos de valores na folha de pagamento da parte 

autora realizados pela reclamada, porquanto tal situação vem assentada 

pelo extrato juntado na exordial. Todavia, a parte requerida afirma na 

contestação que o contrato em questão é uma operação denominada 

Cartão de Crédito Consignado, que foi devidamente aderido pelo autor, que 

assinou a proposta no dia 03/02/2017, vinculada ao benefício da parte 

autora, sendo transferido para conta do autor por meio de TED, o valor de 

R$ 1.121,12 (um mil cento e vinte e um reais e doze centavos), conforme 

documentos apresentados nos ids. 27323291 e 27323294. Referidos 

documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pela requerida, que apresentou dados pertinentes, além do que, embora a 

parte autora argua ausência de contratação e não utilização do cartão, 

não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas 

na peça de defesa. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto, o pleito de 

indenização por danos materiais e morais, eis que não houve abalo, uma 

vez que existe contrato entre as partes. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito pela reclamante JORGE LUIZ DA 

SILVA ROCHA em face da reclamada BANCO CETELEM S.A. Revogo a 

liminar deferida na mov. 25864609. Deixo de condenar a reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO 

o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014275-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1014275-87.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ANGELICA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de cobrança indevida de faturas com referencia ao mês de 

maio/2019, nos valores de R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e 

quarenta centavos), e no valor de R$ 613,93 (seiscentos e treze reais e 

noventa e três centavos), que se tratam de um suposto parcelamento de 

multa aplicada pela reclamada em razão de fraude no medidor de energia 

da residência da parte autora. Ademais, em razão do não pagamento do 

aludido parcelamento, houve o corte de fornecimento de energia realizado 

no dia 06/11/2019. Pede a parte autora, a declaração de inexistência do 

débito, a condenação da reclamada em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. No mérito, a 

ação é PROCEDENTE. Conforme se depreende dos autos a parte 

Reclamante recebeu a cobrança de faturas indevidas no valor total de R$ 

1.712,66 (mil, setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos), com 

vencimento em maio de 2019, referente a supostas multas aplicadas em 

razão da constatação de irregularidade nas instalações elétricas da 

Unidade Consumidora n. 6/1824051-5. A reclamada sustenta em sua 

defesa que os seus prepostos procederam a vistoria no equipamento de 

medição de energia elétrica do imóvel da parte autora UC nº 6/1824051-5, 

ocasião em que detectaram indício da existência de irregularidade. Da 

análise da documentação que instrui os autos, permite-se constatar que 

houve cobrança de valores referente a um parcelamento de multa em 

razão de irregularidades não demonstradas pela reclamada que sequer 

anexou aos autos provas da realização de vistoria no local. Neste sentido, 

a parte Requerida nada mais faz do que, tentar convencer da legalidade 

das faturas emitidas, referente a um parcelamento não realizado pelo 

consumidor. Ora, se a demandada estava pretendendo a recuperação de 

receita (dita de consumo) deveria proceder na forma prevista no art. 129 

da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado 

no § 1º, inciso II do mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na 
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ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; 

Contudo, não nos parece que a demandada tenha solicitado perícia 

técnica, ou seja, vistoria feita por terceiros, e não por ela própria, o que 

autoriza afirmar que o laudo que elaborou não esteja dotado da 

imprescindível isenção, malferindo o contraditório e a ampla defesa, 

princípios que também devem ser observados nos procedimentos 

administrativos. Cito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO 

TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO DE 

LACRES - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS 

INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - 

VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. A inversão do ônus da prova constitui-se em 

prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal 

em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Prova técnica pericial, 

mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a 

inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de 

substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades 

encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de 

fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema 

detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não 

demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo 

quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que 

deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais.” 

(TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009) A 

omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à 

época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo 

que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Assim, não é ilícita a cobrança da multa 

parcelada indevidamente pela reclamada. Nesse caso, a reclamada não 

efetuou a vistoria da forma determinada em lei, o que torna indevida a 

cobrança, bem como indevido o corte realizado em 06/11/2019. 

Assevera-se, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados. 

Assim, em se tratando de cobrança indevida, o corte no fornecimento de 

energia foi indevido. Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em 

prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a 

indignação do reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, 

impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o 

dano in re ipsa. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. CELESC. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA 

QUITADA. DANO MORAL. Comprovada a quitação da fatura que deu 

origem a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do 

consumidor, impõe-se a responsabilização da CELESC pelos danos que 

sua conduta acarretou. (813487 SC 2008.081348-7, Relator: Sônia Maria 

Schmitz, Data de Julgamento: 20/04/2010, Terceira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Joinville) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM APELAÇÃO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS PAGAS. SUSPENSÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. 1.Sabe-se que a legislação permite o corte de energia 

em razão da inadimplência do consumo. Todavia, não se pode admitir que 

a suspensão do fornecimento ocorra mesmo depois de realizado o 

pagamento da fatura, ainda que a destempo. 2.O conhecimento sobre o 

adimplemento ou não dos consumidores em relação à fatura de energia 

elétrica é de inteira responsabilidade da concessionária.(...) 8 .Agravo 

improvido.9.Decisão unânime. (2680251 PE 0007354-14.2012.8.17.0000, 

Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 91) Resta quantificar o dano moral. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da reclamante 

ANGELICA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 1-) DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO referente as faturas impugnadas nestes 

autos, no valor total de R$ 1.712,66 (mil, setecentos e doze reais e 

sessenta e seis centavos); 2-) CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação; 

Sem condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o arquivamento 

imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu, para 

fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009088-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL BERNARDES DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1009088-98.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ELIEL BERNARDES DOS SANTOS ALVES Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de 04 (quatro) inscrições indevidas dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, nos valores de R$569,86 

(quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), com data 

de inclusão de 30/abril/2017, R$36,18 (trinta e seis reais e dezoito 
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centavos), com data de inclusão de 05/janeiro/2017, R$99,41 (noventa e 

nove reais e quarenta e um centavos), com data de inclusão de 

06/dezembro/2016 e R$324,71 (trezentos e vinte e quatro reais e setenta 

e um centavos), com data de inclusão de 07/novembro/2016, as quais a 

parte reclamante desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

A alegação de divergência do comprovante de endereço do reclamante 

não deve prosperar, pois o fato de o CEP não corresponder ao endereço 

apresentado pelo autor, não é prova de que o endereço apresentado foi 

adultarado, nem mesmo demonstra que o autor residiu ou reside no 

endereço da suposta unidade consumidora em débito. Ademais, nos 

Juizados Especiais impera a informalidade, e tal documento não interfere 

no julgamento do caso em questão, não sendo, destarte, imprescindível, 

nesse caso. 3. No mérito, a ação é Procedente. Da análise das provas, 

permite-se constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer, verifica-se assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A requerida não apresentou 

provas da existência do débito negativado, pois não juntou contrato nem 

faturas de utilização dos serviços. A propósito: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS QUE CUJA 

PERFAZ A QUANTIA DE R$ 2.300,18 (dois mil e trezentos reais e dezoito 

centavos)- SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE, 

RECONHECENDO A INEXISTÊNDIA DO DÉBITO E CONDENANDO AO 

PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 8.000,00 (oito mil reais) - INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA REQUERENDO IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Apesar das razões expostas em recurso, 

da parte Recorrente, não restou comprovada a legalidade da negativação, 

de modo que restou incontroverso nos autos a ocorrência do dano 

moral.Não houve comprovação da legitimidade da dívida no valor de R$ 

2.300,18 (dois mil e trezentos reais e dezoito centavos), uma vez que a 

parte Reclamada não juntou aos autos contrato, gravação de áudio ou 

telas para comprovar a legalidade do débito.3. Quantum indenizatório 

fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não merece reparos. 4. Sentença 

que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em 

consonância com o entendimento majoritário, de que a indenização não 

tem o condão de ser causa de enriquecimento, mas sim de desestímulo a 

novas desídias, além disso, se observa a inexistência de negativações 

posteriores. Manutenção da sentença em todos os termos. Recurso 

conhecido e improvido. (TURMA RECURSAL - RECURSO CÍVEL 

INOMINADO VIRTUAL Nº 0044173-36.2017.811.0001 - Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - RELATOR: PATRICIA CENI). “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE 

INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). A parte Recorrida declarou na inicial que 

teve o acesso ao crédito negado no comércio local pela Recorrente, com 

quem alega não possui débito e qualquer vínculo jurídico. São 17 

restrições que totaliza R$ 7.403,16. A parte Recorrente, em sua defesa e 

nas razões recursais, não logrou comprovar fatos diversos daqueles 

alegados na petição inicial, não desvencilhando do ônus probatório que 

recai sobre si, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do NCPC. 

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de 

restrição ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato 

ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do 

Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in ?Reparação Civil por Danos Morais?, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda relação com os critérios acima, 

devendo ser mantido, considerando se tratar de 17 restrições. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas 

da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. HONORÁRIOS E 

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 

9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Turma Recursal - 

Recurso Inominado nº.: 0041215-14.2016.811.0001 - Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 
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preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Rejeito o pedido contraposto, e o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, em razão do teor do julgamento. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante ELIEL 

BERNARDES DOS SANTOS ALVES em desfavor da reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Opino pela improcedência do pedido contraposto. 

Torno definitiva a liminar deferida no id. 25523770. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014677-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANNA CAROLINA CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & SOUZA FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SEBASTIANA RIBEIRO DE SA OAB - PR33933 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014677-71.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JOANNA CAROLINA CORREA RIBEIRO Reclamada: SOUZA & SOUZA 

FORMATURAS LTDA – ME S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

R$2.172,50 (dois mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), 

Data da Inclusão: 29/04/2019, a qual a parte reclamante alega ser indevida 

pois é correspondente a um contrato assinado por ela como fiadora 

quando menor de idade. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 3. No mérito, a 

pretensão merece Procedência. Da análise das provas, constata-se que o 

registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que o reclamante afirma não ter validade pois assinou um 

contrato quando menor como fiadora, verifico assim que se desincumbiu 

do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Na 

contestação, afirma a legalidade de seus atos, vez que o contrato 

beneficiou a autora. Da análise das provas anexas aos autos, verifica-se 

que de fato o débito negativado se refere a um contrato firmado pela 

genitora da autora DARZILENE CECILIA CORREA RIBEIRO, na data de 

22.07.2017, tendo a reclamante assinado o documento como fiadora. 

Todavia, não possui validade o encargo assumido pela autora em julho de 

2017, pois a mesma era menor de idade na época, de modo que a 

negativação é indevida. Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que as outras negativações são posteriores as discutidas nos autos. 

Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 
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do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante JOANNA 

CAROLINA CORREA RIBEIRO em desfavor da reclamada SOUZA & 

SOUZA FORMATURAS LTDA – ME para DECLARAR a inexistência do 

débito negativado objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

negativação. Torno definitiva a liminar deferida na mov. Id. nº 25620366. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016570-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BITENCOURT BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº 1016570-97.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ALEX SANDRO BITENCOURT BRITO Reclamada: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por dívida inserida 

em 06/01/20019, no valor de R$ 671,85 (seiscentos e setenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), que a parte autora desconhece sua origem. 

Requer ao final, a declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 2. Observa-se 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. Acolho o pedido de 

retificação do CNPJ da parte reclamada, para constar CNPJ/MF 

60.746.948/0001-12. No que tange a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a 

parte reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito em 

razão de negativação indevida, e pagamento de indenização por danos 

morais, dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. 3. No mérito, a ação é 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise das provas, permite-se constatar que o registro dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante 

afirma desconhecer, verifica-se assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A reclamada não 

logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que 

originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, que se tratam 

de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva 

contratação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei). Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaca-se que a responsabilidade da 
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empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Assim, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que no extrato de negativação juntado na mov. 01, 

demonstra a existência de negativação(ões) anterior(es) a combatida nos 

autos, que embora tenha sido proposta ação, o processo foi julgado 

improcedente (autos nº 1016162-09.2019.8.11.0001). Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome 

da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior 

válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de 

crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta 

ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, OPINO para que o pedido formulado pela parte 

reclamante ALEX SANDRO BITENCOURT BRITO seja julgado 

PARCIALMENTE PROCEDENTE em face da reclamada BRADESCO SA 

CREDITO IMOBILIARIO apenas DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto da presente. Oficie-se diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito onde consta a anotação para o fim de promover a 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo do SPC, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, 

proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016570-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BITENCOURT BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº 1016570-97.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ALEX SANDRO BITENCOURT BRITO Reclamada: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por dívida inserida 

em 06/01/20019, no valor de R$ 671,85 (seiscentos e setenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), que a parte autora desconhece sua origem. 

Requer ao final, a declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 2. Observa-se 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. Acolho o pedido de 

retificação do CNPJ da parte reclamada, para constar CNPJ/MF 

60.746.948/0001-12. No que tange a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a 

parte reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito em 

razão de negativação indevida, e pagamento de indenização por danos 

morais, dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. 3. No mérito, a ação é 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise das provas, permite-se constatar que o registro dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante 

afirma desconhecer, verifica-se assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A reclamada não 
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logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que 

originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, que se tratam 

de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva 

contratação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei). Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaca-se que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Assim, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que no extrato de negativação juntado na mov. 01, 

demonstra a existência de negativação(ões) anterior(es) a combatida nos 

autos, que embora tenha sido proposta ação, o processo foi julgado 

improcedente (autos nº 1016162-09.2019.8.11.0001). Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome 

da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior 

válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de 

crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta 

ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, OPINO para que o pedido formulado pela parte 

reclamante ALEX SANDRO BITENCOURT BRITO seja julgado 

PARCIALMENTE PROCEDENTE em face da reclamada BRADESCO SA 

CREDITO IMOBILIARIO apenas DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto da presente. Oficie-se diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito onde consta a anotação para o fim de promover a 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo do SPC, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, 

proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016709-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR TEIXEIRA BALDO (REQUERENTE)
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(ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1016709-49.2019.8.11.0001 Reclamante: 

VITOR TEIXEIRA BALDO Reclamada: CMR COMERCIO DE ELETRO 

ELETRONICOS LTDA – ME e MOTOROLA INDUSTRIA LTDA. S E N T E N Ç 

A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS e MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO em que a parte autora 

alega que adquiriu no dia 18/09/2019, um SNAP JBL, no valor de R$ 499,00 

(quatrocentos e noventa e nove reais), e que o produto apresentou 

defeito logo após a compra. Afirma o autor que por não estar de posse da 

nota fiscal do produto, que não foi emitida pela primeira ré no momento da 

compra, ficou impossibilitado de enviar o mesmo para assistência técnica, 

tendo procurado a primeira requerida no dia 19/09/2019, que ficou de 

emitir a nota para realização do conserto do produto, mas não o fez. Pede 

a devolução do valor pago pelo produto no valor de R$ 499,00 

(quatrocentos e noventa e nove reais), bem como condenação por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Consoante a 

preliminar de Ilegitimidade passiva arguida pelas reclamadas, rejeito-a, pois 

em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único e 18, estabelecem a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. Arguiram ainda as rés, a incompetência, ante a alegação de 

necessidade de realização de prova pericial. No presente caso, rejeito-a, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. No que tange a preliminar de interesse de agir, 

arguida, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte reclamante pugna 

pela restituição do valor pago pelo produto, e pagamento de indenização 

por danos morais, dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, o produto somente 

não foi levado à assistência técnica por falta de emissão da nota fiscal. 3. 

No mérito, é PROCEDENTE o pedido. A parte autora comprova que no dia 

18/09/2019, adquiriu um SNAP JBL, no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e 

noventa e nove reais), e que o produto apresentou defeito logo após a 

compra. Afirma o autor que por não estar de posse da nota fiscal do 

produto, que não foi emitida pela primeira ré no momento da compra, ficou 

impossibilitado de enviar o mesmo para assistência técnica, tendo 

procurado a primeira requerida no dia 19/09/2019, que ficou de emitir a 

nota para realização do conserto do produto, mas não o fez. Da análise 

dos autos, percebe-se que de fato o produto apresentou defeito, e que 

fora informado ao autor que não havia produto igual para troca, não sendo 

emitida a nota fiscal do produto para realização do conserto perante a 

assistência técnica. A própria reclamada admite problema no momento da 

emissão da nota que somente foi emitida em 09/01/2020, após a 

propositura da ação. Nesse contexto está claro o dano material e moral 

sofrido pela parte autora, ao adquirir um produto, acionar a reclamada e 

não ter o problema solucionado dentro de um prazo razoável. Evidente que 

há nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível 

que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assume o risco da atividade que desempenha, o que 

torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se 

trata de relação consumerista. Nesse sentido o disposto no art. 18, § 1º, 

inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 18 - Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode 

o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos;” Assim, caracterizado o desatendimento ao 

que prescreve o texto legal, ou seja, a solução do vício no prazo de 30 

(trinta) dias gera ao consumidor, ora reclamante, o direito a valer-se de 

uma das alternativas previstas no §1º, do art. 18 do CDC, quais sejam, a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso (inciso I); a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos 

(inciso II) ou ainda o abatimento proporcional do preço (inciso III). Posto 

isso é que resulta procedente o pedido para que seja promovida a 

devolução do valor pago pelo produto que apresentou defeito. Nesse 

ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Nesse sentido, inclusive já se manifestou a Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012) RECURSO INOMINADO - DEFEITO DO 

PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 

2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no 

DJE 26/03/2012) Esses os fundamentos que apontam a caracterização do 

abalo extrapatrimonial, passível, portanto de reparação. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 
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preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

Por conseguinte, merece acolhimento, o pedido de devolução do valor 

pago pelo produto, mediante sua devolução ao reclamado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela Procedência do pedido contido na 

inicial com resolução do mérito, com esteio na norma do art. 487, inciso I 

do CPC, (1º) CONDENAR as Reclamadas CMR COMERCIO DE ELETRO 

ELETRONICOS LTDA - ME e MOTOROLA INDUSTRIA LTDA solidariamente, 

a indenizarem o Reclamante VITOR TEIXEIRA BALDO na importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado da 

data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e (2º) CONDENÁ-LAS a 

RESTITUIREM ao Reclamante, a título de danos materiais, a importância 

paga pelo produto no montante de R$ 499,00 (quatrocentos enoventa e 

nove reais), atualizados pelo IGP-M da FGV, a partir do desembolso, mais 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Determino ainda, que a 

parte reclamada retire produto defeituoso da residência da reclamada no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da restituição do valor pago. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014850-95.2019.8.11.0001
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CLAUDIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1014850-95.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CLAUDIA CRISTINA SANTANA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em que a causa de pedir reside na alegação de corte indevido do 

fornecimento de energia elétrica, em razão de faturas excessivas emitidas 

nos meses 09/2019, no valor de R$ 540,27 (quinhentos e quarenta reais e 

vinte e sete centavos), contestada perante o Procon, e fatura do mês 

10/2019, e no valor de R$ 401,54 (quatrocentos e um reais e cinquenta e 

quatro centavos), por estarem acima da média de consumo da residência 

da parte autora, considerando ainda que não houve notificação de corte. 

Afirma ainda, que a reclamada se negou a transferir a titularidade da 

uindade consumidora, em razão do débito pendente. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A 

Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. No mérito, a demanda merece 

juízo de IMPROCEDÊNCIA. A parte reclamante alega que a reclamada 

efetuou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica de sua 

residência, no dia 28/10/2019, por débito referente à fatura do mês 

09/2019, que estava sendo contestada perante o Procon, e fatura do mês 

10/2019, há poucos dias vencidas, sem a devida notificação. A reclamada 

afirma que os valores das faturas correspondem ao regular consumo de 

energia, e que a parte reclamante não demonstrou ter solicitado a 

transferência de titularidade da UC 6/308510-7. Da analise das provas 

colacionadas aos autos, e em consulta ao site da Energisa 

(https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2via.aspx?guid=5db234ae-0929-4ccf-b82b-ba8cd19e15ff), mais 

precisamente ao extrato de consumo da UC 6/308510-7, verifica-se que 

as faturas contestadas estão dentro da média de consumo da autora, que 

passou a residir no imóvel em 27/07/2019. De modo que não há que se 

falar em excesso de cobrança. Ademais, a reclamação perante o Procon 

não suspende a cobrança automaticamente, não havendo determinação a 

esse respeito, estando ainda demonstrado nos autos, (id. 25642359), que 

houve a notificação da autora a respeito do débito correspondente a 

fatura de setembro/2019. Desse modo, a parte autora não se desincumbiu 

de provar suas alegações, ou seja, o corte indevido do fornecimento de 

energia elétrica, já que o corte foi justificado pela inadimplência da fatura 

do mês 09/2019, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC[1]. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por CLAUDIA 

CRISTINA SANTANA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Revogo a liminar deferida na mov. 

25654148. Deixo de condenar a reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Baduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ART. 333, I, CPC. 

RECURSO NÃO PROVIDO.333 I CPC A deficiência na produção das provas 

impõe a improcedência do pedido inicial, eis que cabe ao autor provar os 

fatos alegados na inicial, sob pena de afronta ao art. 333, I, do 

CPC333ICPC (7211770 PR 0721177-0, Relator: Paulo Habith, Data de 

Julgamento: 31/05/2011, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 654;

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VIRGINIA VILHALVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001505-28.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CELIA VIRGINIA VILHALVA REQUERIDO: VIVO S.A. I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO na qual a parte Autora alega que a Empresa reclamada efetuou 

cobrança de valor diverso do contratado. A parte Autora afirma que 

firmou contrato com a Reclamada para prestação de serviço de telefonia 

móvel na modalidade “controle” pelo valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais 

e noventa centavos) mensal. No entanto, o valor da fatura mensal nunca 

guardava correspondência com o valor contratado. Assim, em abril de 

2018, cansada das cobranças indevidas, a parte Autora solicitou através 

do protocolo 20186130719895, o cancelamento dos serviços. Ocorre que 

após a solicitação de cancelamento do serviço, a parte Autora recebeu 

novas cobranças, o que fez com ela realizasse reclamação administrativa 

que gerou o protocolo nº 201800162156951. No entanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido. Assim, 

requer a declaração de inexistência do débito, bem como requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

A parte Reclamada, por sua vez, contesta a presente ação expondo que a 

parte Reclamante contratou os serviços fornecidos por ela e utilizou 

normalmente até deixar de efetuar o pagamento das faturas dos meses de 

junho, julho e agosto de 2018, o que ocasionou o cancelamento do serviço 

e a restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma ainda que a parte 

Reclamante não trouxe aos autos número de protocolo válido, visando 

provar a regularidade do pedido de cancelamento. Em que pese tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não comprovou a regularidade do débito que deu origem a 

inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito. 

A parte Reclamada, visando provar suas alegações, trouxe aos autos 

diversas telas sistêmicas. No entanto, além das telas sistêmicas não 

serem meio de prova idôneo, pois são documentos produzidos 

unilateralmente pela Reclamada e podem ser alterados mediante comando 

de quem tem acesso aos dados do sistema, observa-se que as telas 

apresentadas na id. 29940291, pág. 10, possuem dados de pessoa 

estranha ao processo. Dessa forma, verifico que a parte Reclamada não 

impugnou de forma satisfatória os protocolos de atendimento 

apresentados pela parte Reclamante. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Diante disso, cabia 

a requerida comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direto da parte requerente, conforme preceitua o 373, II do CPC, o que não 

foi feito. Infere-se, portanto, que a inclusão do nome da parte Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida, visto que a 

parte Reclamada não comprovou a regularidade do débito e não impugnou 

a contento os protocolos de atendimento apresentado pela parte 

requerente. Resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir condutas que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 do E. STJ, tendo 

em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da parte 

reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. No entanto, 

verifico que a parte Autora possui diversas negativações posteriores que 

deverão ser levadas em consideração na quantificação do dano moral. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante CELIA VIRGINIA VILHALVA para 

DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da 

parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

reclamada VIVO S.A. a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir desta 

data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome 

da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; Torno definitiva 

a liminar anteriormente concedida (id. 28129763), sem a aplicação de 

multa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001515-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEVERSON SOUZA DO NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual 

a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, por dívida no valor de R$ 309,38 (trezentos e nove reais 

e trinta e oito centavos), data: 01/10/2018. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como pela condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Não existem preliminares a serem analisadas. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 

vez que a parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, 

acostando para comprovar suas alegações telas de seu sistema interno. 

Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas dos seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como meio de prova 

idôneo, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CLEVERSON SOUZA DO 

NASCIMENTO em desfavor da OI S.A para DECLARAR a inexistência do 

débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto feito 

pela Reclamada na contestação. Torno definitiva a liminar anteriormente 

concedida na id. 28173596, sem a aplicação de multa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001527-86.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARINETE DA SILVA SALES REU: VIVO S.A. I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, 

uma vez que não possui débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor R$ 66,84 (sessenta e seis reais e 

oitenta e quatro centavos), inclusa em 25/06/2019, referente ao contrato 

nº 0335382430. Ao final, pugnou pela anulação do negócio jurídico, 

declaração de inexigibilidade do débito que originou a referida 

negativação, bem como indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil, pois a requerida, embora tenha sido 

citada/intimada, bem como comparecido a audiência de conciliação (id. 

29818705), não apresentou defesa até a presente data. O art. 344 do 

Código de Processo Civil estabelece que: “Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor”. Desta forma, ante a não apresentação de 

defesa, a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que se 

impõe, contudo, conforme elencado no art. 20 exposto alhures, pertence 

ao Juiz a convicção quanto a ocorrência dos fatos narrados pela parte 

Autora, cabendo a este auferir a ocorrência ou não dos danos conforme 

narrados na inicial, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamante. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Não tendo a Reclamada apresentado defesa, tenho que nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em 

detida análise ao extrato de negativação acostado ao processo, verifico 

que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARINETE DA SILVA 

SALES em desfavor de VIVO S.A. para ANULAR o negócio jurídico, 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES EPAMINONDAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))
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(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002127-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE GUIMARAES EPAMINONDAS DA SILVA REU: GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

COM MEDIDA DE LIMINAR na qual a parte Reclamante alega que teve seu 

nome inscrito de forma indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por débito no valor 

de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), data da inclusão: 

17/01/2020. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A Reclamada suscita a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a qual rejeito uma 

vez que em relação a Requerida denoto a presença de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, devendo por assim ser beneficiária das garantias do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação, a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora o autor contratou o serviço dela de forma não presencial em 

setembro de 2019, por meio de auto credenciamento diretamente no SITE, 

com a locação de 02 (duas) máquinas de cartão. A Reclamada ainda 

afirma que houve a instalação de 02 (duas) máquinas no estabelecimento 

comercial do autor em 19/09/2019. Visando fazer prova de suas 

alegações, a Reclamada apresenta diversas telas sistêmicas. Destaco 

que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu documentos dos seus programas de software, 

que não são meio de prova idôneo, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostada com a exordial, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JOSE GUIMARAES EPAMINONDAS DA SILVA em desfavor 

de GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 
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9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BRUNO ESQUIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001941-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO BRUNO ESQUIBEL REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte 

Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, por dívida no valor de R$ 318,59 (trezentos e dezoito 

reais e cinquenta e nove centavos), contrato nº 0000385956201907, 

disponível em 25/06/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficiente à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do 

juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Quanto 

às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio da 

primazia da decisão de mérito insculpida pelo Código de Processo Civil no 

art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Em análise detida dos autos verifico 

que a parte Reclamante afirma que não possui débito com a empresa 

Reclamada, pois nunca foi cliente da mesma e nunca adquiriu qualquer 

produto ou serviço fornecido pela concessionária de energia. Visando 

fazer prova de suas afirmações apenas colacionou junto a inicial 

documentos pessoais, declarações, procuração e extrato de negativação. 

De outro lado, compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a 

contratação dos serviços de energia elétrica, vez que a defesa está 

instruída vários áudios (id. 29964782), os quais demonstram a contratação 

do serviço. Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram 

utilizados pela parte consumidora resta configurado a celebração do 

contrato, caso em que não seria hipótese de prática abusiva. É que há 

determinadas relações contratuais que prescindem da existência de 

contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre 

em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 

669). Assim, a cobrança é devida, uma vez que o conjunto probatório 

acostado aos autos é capaz de afastar as alegações autorais. Ora, se 

houve contratação e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que 

a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação 

da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece 

prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal 

penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

ALESSANDRO BRUNO ESQUIBEL em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. OPINO, ainda, pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada para 

CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 1.769,05 

(UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS 

referente ao valor do débito, devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M da FGV e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da data da apresentação da contestação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 
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Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020519-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALITHA CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: SEMPRE 

SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de reclamação em que a parte Reclamante alega falha na prestação de 

serviço em razão da recusa da Reclamada em autorizar consulta médica, 

bem como a condenação da Reclamada em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A Reclamada, em preliminar, 

pleiteia a retificação do polo passivo para constar a empresa UNIMED 

NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, CPNJ 09.237.009/0001-95, por 

ser a responsável pelo contrato objeto da lide. Acolho a preliminar, 

retifique-se na forma pleiteada. Superada a preliminar passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente. Inicialmente é 

oportuno destacar que os contratos de planos de saúde estão submetidos 

ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35 da Lei nº 

9.656/98 (lei dos planos e seguros de assistência à saúde), pois envolvem 

típica relação de consumo. Portanto, incide, na espécie, o art. 47 do CDC, 

que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. GEAP-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. REAJUSTE NA 

MENSALIDADE DO PLANO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Os planos ou seguros de saúde estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto 

relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços 

médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 

9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 2. A estabilidade das cláusulas 

contratuais a que está submetido o consumidor deve ser respeitada, em 

especial nos contratos de prestações sucessivas, como é o caso dos 

autos. Nessa seara, com base no artigo 51, incisos IV, X e XV, § 1º, do 

CDC, reconhece-se a possibilidade jurídica de discutir a abusividade dos 

valores cobrados atinente ao plano de saúde contratado, tendo em vista 

que houve majoração das prestações devidas sem que houvesse razão 

jurídica para tanto, ao menos devidamente explicitada no feito. 3. Há perigo 

efetivo de dano de difícil reparação aos conveniados do referido plano, 

bem como em função de haver a verossimilhança do direito alegado. Isso 

se deve ao fato de que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo que 

as cláusulas contratuais discutidas são restritivas de direito e se não 

suspensas, poderiam atentar ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

o qual norteia qualquer relação jurídica, deixando ao desamparo os 

beneficiários do plano de saúde em discussão. Negado seguimento ao 

agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70068020593, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 20/01/2016) (grifamos) Incontroverso o fato de ser a 

Reclamante beneficiária do plano saúde firmado com a Reclamada. O 

ponto controvertido limita-se a averiguar a ocorrência de negativa na 

autorização de consulta médica nas datas de 02/12/2019 e 09/12/2019. A 

Reclamante alega que a na data de 02/12/2019 tentou se consultar n 

Hospital São Mateus com o médico gastroenterologista Rogério Katadori, 

mas que a autorização fora negada. Aduz também na data de 09/12/2019 

tentou se consultar com a ginecologista Gezieli, mas que também o 

atendimento fora negado. A primeira Reclamada (id 28882358) nega a 

falha na prestação de serviço imputados os fatos à segunda Reclamada. 

A segunda Reclamada (id 29476249) nega a falha na prestação de 

serviço afirmando que inexiste no seu sistema qualquer negativa de 

atendimento à Reclamante. Afirma que o contrato está em plena vigência e 

que consultas foram realizadas pela Reclamante. Por isso, afirma que o 

serviço fora prestado e, portanto, não há se falar em reparação pode 

danos morais. Impugnação apresentada (Id nº 29218791) rebatendo os 

fatos alegados nas contestação e pleiteando a aplicação de multa, pois 

afirma que na data de 11/02/2020 tentou novamente realizar uma consulta, 

porém teve o atendimento novamente negado, conforme faz prova no 

corpo da petição. As Reclamadas, portanto, afirmam que inexistiu negativa 

de atendimento. A Reclamante alega que nas datas de 02/12/2019, 

09/12/2019 e 11/02/2020 tiveram as consultas negadas pelas Reclamadas 

mesmo adimplente com o contrato. Com a finalidade de comprovar o 

alegado, e assim, cumprir com o ônus do art. 373, I do CPC, a Reclamante 

trouxe aos autos conversas travadas com a preposta da primeira 

Reclamada dando conta da negativa da consulta do dia 02/12/2019, 

conforme se observa do Id. nº 27304331, bem como o protocolo nº 

20199544593, não contestados pelas Reclamadas. Quanto a negativa do 

dia 09/12/2019 a Reclamante trouxe no corpo da inicial o “print” da tela do 

sistema do consultório médico dando conta da negativa de autorização 

para realização da consulta. Por fim, com relação ao descumprimento da 

liminar e, portanto, da negativa de realização de consulta na data de 

11/028/2020 a Reclamante trouxe aos autos novo “print” do sistema do 

consultório médico demonstrando que houve novamente negativa de 

autorização para a realização de consulta médica. As Reclamadas, por 

outro lado, não lograram êxito em comprovar que cumpriram o contrato na 

forma contratada, bem como não lograram êxito em comprovar que deram 

cumprimento à tutela de urgência concedida no ID nº 27320806. Sendo 

assim, resta evidente, que as empresas deixaram de cumprir o ônus que 

lhes competia nos termos do art. 373, II do CPC. Ausente de tal 

comprovação impõe reconhecer a falha na prestação de serviço e 

consequentemente o dever de indenizar. No que tange aos danos morais 

entendo que restaram configurados, assim é porque, restou incontroverso 

nos autos que a Reclamada se negou a autorizar as consultas, das quais, 

necessitava a parte reclamante. O consumidor ao fazer a opção pelo 

pagamento de um plano de saúde particular, o faz pela tranquilidade e 

certeza de que quando for necessário sua utilização para o 

restabelecimento do bem maior, sua saúde, este será atendido. Nesse 

sentido, verbis: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. RADIOTERAPIA - IMRT. 

COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Os contratos de 

planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, 

nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de 

consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do 
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CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira 

mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, 

inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de 

saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor 

em manifesta desvantagem. 2. Mostra-se abusiva a negativa da ré em 

autorizar a realização do procedimento requerido, uma vez que cabe ao 

médico, conhecedor das condições do paciente, indicar a melhor opção 

para a realização do tratamento, bem como o tratamento necessário à 

cura da moléstia. 3. Responde a empresa demandada pelos custos 

relativos ao tratamento radioterápico, nos termos contratados, porquanto 

inexiste disposição contratual expressa vedando a sua realização pela 

técnica modulada do feixe de irradiação (IMRT). Ademais, a Resolução 

Normativa n. 338/2013, da ANS, prevê expressamente a cobertura para o 

procedimento de radioterapia com modulação da intensidade do feixe 

(IMRT). 4. Dano moral. Caso concreto em que a negativa de cobertura 

extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a 

dor, a angústia e o abalo psicológico por que passou a parte demandante, 

considerando as peculiaridades do caso em análise. 5. Quantum 

indenizatório. Valor que deve ser fixado em observância às peculiaridades 

do caso e com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico da 

indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento 

indevido da parte autora, tampouco ínfimo e incapaz de reparar o 

sofrimento havido. Manutenção. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70067447169, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 16/12/2015)” (grifamos) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Considerando a informação de descumprimento da 

tutela de urgência concedida nos autos no Id. 27320806 e devidamente 

comprovada é que se impõe a aplicação da penalidade prevista na citada 

decisão. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 2732006; para 

CONDENAR, solidariamente, as Reclamadas SEMPRE SAUDE 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO pagarem à TALITHA CARDOSO DA SILVA a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

Por fim, OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO da Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de astreintes. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018933-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SHIRLEY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE 

URGÊNCIA em que a alegação funda-se em falha na prestação de 

serviços perpetrada pela Reclamada – serviço não prestado. Pede em 

tutela de urgência, a suspensão do acordo realizado, bem como o 

restabelecimento dos serviços, e no mérito, reparação em danos morais. É 

a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito 

a pretensão é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante alega 

que em julho/2019 contratou os serviços de telefonia fixa e internet banda 

larga perante a Reclamada. Aduz que desde o início da contratação os 

serviços não funcionavam. Alega que registrou diversos protocolos. 

Alega que em outubro/2019 recebeu fatura contendo cobranças relativa 

aos meses de agosto, setembro e outubro/2019, no valor total de R$ 

336,77 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos). Aduz 

que a Reclamada enviou fatura para realização de acordo da seguinte 

forma: uma entrada no valor de R$ 104,73 (cento e quatro reais e setenta 

e três centavos) para a data de 06/11/2019 e mais três parcelas iguais no 

valor de R$ 81,46 (oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) – Id 

26646846. Tutela de urgência concedida no Id. 26703653 determinando o 

restabelecimento dos serviços. Na contestação (Id nº 29026659) a 

Reclamada nega a falha na prestação de serviço afirmando que os 

serviços foram prestados na forma contratada, razão pela qual inexiste 

dever de reparação. Ademais, alega que o contrato fora cancelado a 

pedido da consumidora na data de 28/11/2019. Da análise detida aos 

autos verifica-se que razão assiste ao Reclamante, pois a Reclamada não 

comprovou que prestou os serviços na forma contratada. Além disso, 

caberia à Reclamada comprovar a utilização dos serviços no período 

alegado pelo autor (agosto a outubro/2019), bem como contestar os 

protocolos registrados pela Reclamante e colacionados aos autos no Id nº 

266446848, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC. 

Merece ainda destaque, que a Reclamada sequer trouxe aos autos uma 

única fatura que demonstre os serviços utilizados pela Reclamante. Dessa 

forma, reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que se 

impõe. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 
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cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. No que concerne ao pedido de rescisão do acordo celebrado 

entre as partes, considerando que a Reclamada não comprovou a 

utilização dos serviços nos meses de agosto à outubro de 2019 não se 

falar em cobrança desse período. Sendo assim, conclusão outra senão da 

abusividade do acordo pactuado. Impondo, desse modo, a sua 

desconstituição. Como consequência, impõe-se a condenação da 

Reclamada a proceder a restituição da quantia paga a título de entrada do 

acordo, a saber: R$ 104,73 (cento e quatro reais e setenta e três 

centavos). No Id nº 29208933 a Reclamante noticiou o descumprimento da 

tutela de urgência concedida no Id. 26703653, dessa forma, impõe a 

condenação da Reclamada ao pagamento da multa já estipulada no 

patamar de R$1.000,00 (mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante 

SHIRLEY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no Id nº 26703653; para DESCONSTITUIR o acordo pactuado 

entre as partes, via de consequência, CONDENAR a Reclamada a restituir 

ao Reclamante a quantia de R$ 104,73 (cento e quatro reais e setenta e 

três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

efetivo desembolso mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação; para CONDENAR a Reclamada VIVO S.A. ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO da Reclamada ao pagamento da quantia 

de R$1.000,00 (mil reais) a título de astreintes. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014491-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BAGGIO RICHTER ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014491-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BAGGIO RICHTER ADVOGADOS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Processo nº 1014491-48.2019.8.11.0001 Reclamante: BAGGIO RICHTER 

ADVOGADOS Reclamado: CLARO S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que foi cobrada 

indevidamente por multa por fidelização mesmo sendo cliente da 

Reclamada há 10 (dez) anos, além do fato de ter efetuado portabilidade 

em decorrência de falha na prestação dos serviços. Pediu a declaração 

de inexistência do débito, multa de fidelização, bem como as cobranças 

posteriores à 10/06/2019, além de condenação da Requerida em danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Em análise aos autos verifico que o feito comporta 

extinção, de ofício, uma vez que a parte autora se trata de sociedade de 

advogados, a qual não ostenta legitimidade ativa para litigar no Sistema do 

Juizado Especial Cível. De fato, a empresa reclamante se trata de 

sociedade civil, que não se enquadra dentre as hipóteses prescritas no 

artigo 8°, §1°, incisos I a IV, da Lei 9.099/95, vejamos: ?Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. § 1º - Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 

12.126, de 2009) I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 12.126, 

de 2009); II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) III - as pessoas jurídicas qualificadas 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da 

Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 

2009) IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos 

do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. (Incluído pela Lei 

nº 12.126, de 2009)?. Nesse sentido: ?RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE CIVIL DE 

ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS À PESSOA 

JURÍDICA NA QUAL O AUTOR É SÓCIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sociedade de Advogados que não se 
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enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. A atividade 

exercida pela sociedade de advogados não se enquadra como 

empresarial. Estabelece o artigo 8º, § 1º da Lei 9.099/95, a legitimidade 

ativa das pessoas jurídicas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, 

sendo apenas as qualificadas como microempresas, empresas de 

pequeno porte ou organizações de sociedade civil de interesse público. 

Manutenção da sentença recorrida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71007752314, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 20/07/2018)?; ?RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE CIVIL QUE NÃO SE 

ENQUADRA DENTRE AS HIPÓTESES LEGAIS PARA LITIGAR NO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. ARTIGO 8°, §1°, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM MÉRITO, DE OFÍCIO, ANTE A INCAPACIDADE DO EXEQUENTE PARA 

PROPOR A AÇÃO NO RITO ELEITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 

Cível Nº 71007965585, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 18/09/2018) 

Posto isso, com fundamento no artigo 51, IV c/c artigo 8º, § 1º da Lei 

9.099/95, opino pela EXTINÇÃO do processo, sem julgamento de mérito, 

provido por BAGGIO RICHTER ADVOGADOS em desfavor de CLARO S/A. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, ?caput?, da LJE. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016594-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016594-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA REQUERIDO: 

AYMORE, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível em que a Reclamante alega ter sofrido danos morais em 

razão ausência de carta de anuência para efetivação de baixa do protesto 

procedido pela Reclamada. Pede o fornecimento de carta de anuência e 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo ao mérito da causa. 3. No mérito a ação é 

improcedente. O Reclamante possuía um contrato de financiamento de n° 

20026865014, junto à Reclamada. Afirma que o seu fora levado a protesto 

por consequência de inadimplemento, no valor de R$ 2.378,26 (dois mil e 

trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). Narra que o 

crédito fora cedido à segunda Reclamada que ofertou a quitação do débito 

no valor de R$ 1.700,00 (mil e oitocentos reais). Aduz que no dia 

23/05/2019 quitou o contrato objeto da lide, contudo, afirma que a 

Reclamada não forneceu carta de anuência para que procedesse a baixa 

do protesta levado a efeito. É incontroverso que o débito era devido. 

Contudo, cabe ao devedor as providências para o levantamento do 

protesto, nos termos do art. 2º da Lei n. 6.690/79 e art. 26 da Lei n. 

9.492/97. Assim, se houve prejuízo com a permanência do protesto, este 

se deu por culpa exclusiva do Reclamante que não diligenciou de maneira 

efetiva para realizar o cancelamento. Ao menos não veio aos autos prova 

neste sentido, ou seja, não comprovou que solicitou à Reclamada a carta 

de anuência para efetivação da baixa do protesto. Não tendo assim 

procedido não há se falar em ato ilícito indenizável. Nesse sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO LEGÍTIMO. ACORDO FIRMADO EM AÇÃO 

REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO DE 

PROTESTO DE TÍTULO. AS DILIGENCIAS PARA LEVANTAMENTO DO 

PROTESTO E CONSEQUENTEMENTE O LEVANTAMENTO DA INSCRIÇÃO 

NEGATIVA INCUMBE AO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 

9.492/97 E CLÁUSULA ENTABULADA PELAS PARTES (FL. 16). DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O protesto realizado às fls. 23 foi legítimo, 

uma vez que o pagamento das parcelas do financiamento estava em 

atraso, na forma admitida pelo autor e objeto de ação revisional (fls. 

15/17). Efetuado o pagamento do débito, incumbia ao autor as diligências 

necessárias para o levantamento do protesto, nos termos do art. 26 da Lei 

nº 9.492/97. A inércia da autora neste sentido, não pode ser imputada à 

requerida, quando ao autor incumbia realizar por acordo "providenciar 

requerimento formal junto ao Credor" (fl. 16, item 6), prova que tocava ao 

autor e não aportou aos autos. 2. Comprovado o adimplemento do débito, 

deve ser cancelado o registro do protesto, na forma estabelecida em 

sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005147202, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO. CADASTRO EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO DENTRO DA LEGALIDADE EM FACE DA 

INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS O VENCIMENTO. 

INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR AS PROVIDÊNCIAS PARA O 

LEVANTAMENTO DO PROTESTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º DA LEI 

6.690/79 E 26 DA LEI 9.492/97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005240593, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 18/12/2014) Sendo assim, 

não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, 

a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater 

os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer 

aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do 

ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a 

parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo 

legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Contudo, com a 

finalidade de se evitar a permanência do protesto em nome do Reclamante 

por débito devidamente quitado é prudente determinar à Reclamada que 
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forneça a carta de anuência referente ao débito objeto da lide. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA em desfavor de AYMORE, apenas 

para DETERMINAR que a Reclamada forneça ao Reclamante a carta de 

anuência referente ao débito objeto da lide, para tanto anoto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento. OPINO, 

ainda, pela revogação da tutela de urgência concedida no Id 26115421. 

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002053-53.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LETICIA APARECIDA ALMEIDA SANTOS REU: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DECORRENTES DE DANOS MORAIS E MATERIAIS em que a parte 

reclamante pleiteia indenização a título de danos materiais e morais em 

desfavor do estabelecimento comercial reclamado, em razão do furto de 

objeto que se encontrava no interior do baú de sua motocicleta, nas 

dependências do estacionamento da reclamada. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 3. A pretensão merece juízo de PROCEDÊNCIA. A Reclamante 

alega que na data de 04 de novembro de 2019 estacionou sua motocicleta 

nas dependências do supermercado Reclamado. Afirma que ao retornar à 

sua motocicleta observou que seu capacete havia sido furtado. Alega, 

ainda, que após sair do estabelecimento da reclamada registrou Boletim de 

Ocorrência e não teve recuperação do pertence. Para comprovar o 

alegado, a parte Autora trouxe junto a petição inicial o Boletim de 

Ocorrência narrando os fatos ocorridos, cupom fiscal e a nota fiscal 

comprovando o dano patrimonial com o conserto da moto e com a compra 

de outro capacete. Com os documentos juntados à inicial, desincumbiu-se, 

a autora, do ônus probatório que lhe competia, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito de ver-se ressarcida materialmente (CPC, art. 373, inciso I), 

cabendo, ao reclamado o encargo probatório quanto à existência de 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, 

conforme disposto no inciso II do artigo supracitado. Por sua vez, a parte 

reclamada alegou na contestação que a sua responsabilidade deve ser 

afastada, tendo em visa que não contribuiu em nada para a ocorrência do 

furto. Afirma que a parte Requerente foi totalmente desleixada, o que 

certamente foi o motivo causador dos fatos objeto da presente demanda, 

o que configura caso fortuito ou força maior. Sendo assim, a reclamada, 

não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar que o fato não 

teria ocorrido em suas dependências, não apresentou a gravação das 

imagens do sistema de segurança para comprovar que não tinha nenhuma 

pessoa ao redor ou próxima da motocicleta da autora. Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

responsabilidade da empresa reclamada é objetiva. A teor da Súmula 130 

do STJ, de cuja redação colhe-se: “A empresa responde, perante o 

cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu 

estacionamento.” Assim, considero verossímil a alegação da parte 

requerente dando conta de que o furto de seu capacete ocorreu no 

estacionamento da empresa reclamada. A parte reclamante fez prova do 

fato constitutivo dos seus direitos e da veracidade da versão dos fatos 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Assim 

sendo, caracterizada a culpa, a empresa reclamada, nos termos da 

Súmula 130 do STJ, resta responsável pela reparação dos prejuízos 

suportados. Portanto, o dever de reparar compete à reclamada que oferta 

estacionamento aos clientes e possui dever de vigilância e segurança 

sobre os veículos ali estacionados. A reparação do dano é garantida tanto 

pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 

186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE PERTENCES EM 

ESTACIONAMENTO. SÚMULA 130 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Conforme dispõe a Súmula 130 do Superior Tribunal de 

Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano 

ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”. 2. Consumidor que 

comprovou ter se dirigido ao estabelecimento comercial recorrente na data 

dos fatos mencionados na inicial. Registro de boletim de ocorrência na 

autoridade policial que reforça a assertiva inicial. 3. No caso de furto em 

estacionamento é ônus da parte ré em fazer prova contrária dos fatos 

alegados pelo autor, como por exemplo, por meio de imagens de câmera 

de segurança. 4. Restando demonstrada a prova do prejuízo suportado 

pela vítima, decorrente da perda do objetos deixados no interior do veículo, 

cabível é a indenização por dano material. 5. Dano moral configurado na 

hipótese, pois além da situação incômoda de ter seus pertences furtados 

do interior de seu veículo, o consumidor teve que ingressar com ação 

judicial a fim de ser reparado pelos prejuízos materiais suportados. 6. 

Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor 

que entendo razoável para o caso dos autos. 7. Sentença mantida. 

(Recurso Inominado nº 8015985-56.2015.811.0003 – Turma Recursal - 

Relator Dr. Nelson Dorigatti – Data do Julgamento:23/05/2016. 4. Quantifico 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 
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Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada a título de danos 

morais ao pagamento da importância de em R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. 

Dano Material Consoante o pedido de reparação por danos materiais, 

entendo que igualmente restou devido e documentalmente comprovado o 

valor do gasto sofrido para a compra de novo capacete e para reparo do 

baú da motocicleta. Sendo assim, resta comprovado o valor a titulo de 

dano material a importância de R$ 642,68 (seiscentos e quarenta e dois 

reais e sessenta e oito centavos). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por LETICIA APARECIDA ALMEIDA SANTOS em desfavor da parte 

Reclamada SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação, bem como CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 642,68 (seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito 

centavos), a título de danos materiais, atualizados pelo IGP-M da FGV, 

mais juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010886-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRANI LOPES WILL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida no valor de R$ 195,89 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e 

nove centavos), contrato nº 0000626088201701, data: 11/01/2017. Ao 

final, pugnou declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação objeto da presente demanda, bem como pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A Reclamada requer o 

indeferimento da exordial, vez que a Reclamante não teria acostado o 

extrato de negativação original. Contudo, verifico que a parte Autora 

acostou extrato de negativação legível e em seu nome. Caberia a 

Reclamada acostar ao processo outro extrato a fim de demonstrar a 

inexistência da negativação, não sendo o caso de indeferimento da inicial, 

mas sim de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito 

autoral, o que levaria à improcedência da demanda. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pela Reclamada, pois sem nenhum esforço se 

vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. 

Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação de inépcia, a não 

ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob pena de frustrar a 

pretensão da parte em ver o pedido judicialmente apreciado, ainda mais em 

se tratando de procedimento afeto aos Juizados Especiais, marcados pelo 

princípio da informalidade (art 2º, da Lei 9.099/95). 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir, verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte 

Reclamante contratou o serviço referente à UC 626088-9 e para 

comprovar a origem dos débitos colaciona a defesa telas de seu sistema 

interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 
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dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento emanado pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, a parte 

autora não possui restrições preexistentes em seu nome. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por IRANI LOPES WILL em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A para DECLARAR a inexistência do débito inscrito nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou negativação do nome 

da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto feito pela Reclamada na contestação. INTIME-SE a Reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da 

parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos 

débitos discutidos nestes autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002152-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSIMAR FERREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega desconhecer no valor de R$ 199,13 (cento e noventa e 

nove reais e treze centavos), referente ao contrato n. º 0284899980, 

disponível em 12/10/2017. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica o preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficiente à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do 

juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Quanto 

às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio da 

primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no 

art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os documentos juntados 

com a contestação, constata-se que a parte Autora aderiu perante a 

Reclamada aos serviços de telefonia móvel, cujo contrato segue anexo à 

petição contestatória (id. 30164856), juntamente com cópia dos 

documentos pessoais da parte Autora. Analisando a assinatura presente 

no contrato apresentado junto a contestação, constata-se que ela é 

idêntica as assinaturas presentes nos documentos que instruem a inicial. 

Assim, mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a assinatura 

presente no contrato é oriunda do próprio punho da parte Autora. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato está devidamente 

assinado pela parte Reclamante. Ademais, a parte Reclamada trouxe junto 

a contestação o documento pessoal da parte Reclamante que foi 

apresentado no momento da contratação dos serviços. Este documento 

não foi impugnado e não existem provas nos autos indicando que ele 

tenha sido perdido, furtado ou roubado. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 
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de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSIMAR 

FERREIRA DOS ANJOS em desfavor de VIVO S.A. OPINO, ainda, pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada para 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 199,13 (cento e 

noventa e nove reais e treze centavos), referente ao valor do débito, 

devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV e 

juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001743-47.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE DE ARRUDA ALVES REQUERIDO: CARREFOUR 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS em que a parte 

autora alega ter adquirido um produto no site da Reclamada, conforme 

características descritas na petição inicial, pela importância total de R$ 

2.599,00 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais). Ocorre que no 

momento da entrega foi constatado que o produto estava avariado, 

ocasião em que a Reclamante recusou o recebimento do bem. 

Posteriormente, a Reclamante solicitou a substituição do produto por um 

em perfeito estado, o que não ocorreu, em que pesem os esforços da 

consumidora em receber o produto. Pugna pela entrega do produto 

adquirido, bem como pela condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Não havendo provas a 

serem produzidas em audiência, autorizado o julgamento antecipado da 

lide na forma do art. 355, I, do CPC. A parte Reclamante alega que adquiriu 

no site da Reclamada um Assador a Gás rotativo Arke Multi Grill Pro 7 

Grades 5 Queimadores Gás GLP - Bivolt pelo valor total de R$ 2.599,00 

(dois mil quinhentos e noventa e nove reais). Contudo, o produto foi 

entregue avariado, o que fez com que a consumidora solicitasse a 

substituição do bem por um em perfeito estado. A Reclamante afirma que 

foram feitas diversas tentativas de receber o produto adquirido pelo valor 

originalmente pago, porém, não obteve êxito. A Reclamada apresenta 

defesa, requer a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que 

procedeu o estorno do valor pago pelo produto, diante da indisponibilidade 

de um novo produto para envio a consumidora. Afirma ainda que a entrega 

do produto é realizada por transportadora terceirizada, detendo esta total 

responsabilidade pelas entregas dos produtos. Pois bem, se a Reclamada 

possui um sítio eletrônico de compra e venda de produtos, onde explora 

economicamente os anúncios que são feitos em sua plataforma, esta é 

responsável por todas as transações comerciais que ocorrem em seu 

site, bem como pela entrega dos produtos em perfeito estado de 

conservação. O consumidor, quando busca o site da Reclamada, objetiva 

a contratação de um serviço para proporcionar segurança a ele quanto ao 

recebimento da prestação contratada. Assim, o ônus relativo à segurança 

da transação comercial e da entrega do produto é da Reclamada. Cabe 

salientar que a alegação de indisponibilidade do item em estoque não é 

suficiente para elidir a responsabilidade pelos fatos narrados na presente 

demanda. A Reclamante provou através do documento (id. 28137058), a 

disponibilidade do item em estoque, porém em valor superior. Este Juiz 

Leigo também consultou o site da Reclamada no momento da elaboração 

do presente projeto de sentença e também constatou a disponibilidade do 

produto no site da Reclamada, porém, em valor superior ao desembolsado 

pela consumidora. Dessa forma, cabe a Reclamada cumprir a oferta, o que 

evidentemente não foi feito. Assim, deverá a Reclamada proceder a 

entrega do produto que não foi entregue, pelo valor inicialmente 

desembolsado pela consumidora, qual seja R$ 2.599,00 (dois mil 

quinhentos e noventa e nove reais). Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

NCPC. Ademais, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 
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prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, tendo em vista que nada provou 

nesse sentido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor. Se a reclamada garante a 

entrega do produto e cobra para que o bem seja entregue em determinado 

prazo ao consumidor, é responsável por assegurar que o prazo seja 

observado. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada em não efetuar a entrega do 

produto adquirido pelo consumidor. Nesse sentido, verbis: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE 

PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso em que a parte autora adquiriu 

um televisor junto ao site de vendas da empresa requerida, a qual não 

entregou o produto em data aprazada bem como não deu qualquer 

justificativa acerca da mora. Dano moral em caráter excepcional o qual 

ultrapassa o mero dissabor. Falha na prestação do serviço. Prejuízo in re 

ipsa. Deram provimento ao recurso. Unânime.” (Apelação Cível Nº 

70045683448, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/11/2011) (grifei). 

“RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS 

CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja direito à indenização a título de 

danos morais se restar demonstrado que o fornecedor do produto ou 

serviço agiu com negligência, diante da ausência da entrega do produto 

adquirido pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização se foi fixado 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade”. (RECURSO 

INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. RECORRENTE: Sociedade Comercial e 

Importadora Hermes S/A. RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. 

Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que 

diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). Resta, pois, 

quantificar o pedido de reparação moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Cotejados vários fatores, e tendo 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Considerando que os 

autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, orientando-se pelos citados princípios 

de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALINE DE ARRUDA 

ALVES em desfavor da CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA para 

CONDENAR a Reclamada a obrigação de fazer consistente na entrega a 

Reclamante do “Assador a Gás rotativo Arke Multi Grill Pro 7 Grades 5 

Queimadores Gás GLP – Bivolt”, no valor de R$ 2.599,00 (dois mil 

quinhentos e noventa e nove reais), bem como CONDENAR a Reclamada a 

reparar a parte Reclamante em danos morais na importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 

362/STJ) pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês (CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, § 1º), contados da data da 

citação. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 

28172874, com a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002173-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADAGMO RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de 

forma indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude de débitos que somam o 

valor de R$ 4.299,09 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e nove 

centavos). Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as negativações em apreço, bem como pela condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença, portanto, não comporta o pedido de desistência formulado 

pela parte Autora. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 
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Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio 

da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil 

no art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

o processo instruído com a documentação necessária, considerando que 

o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não 

de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir 

julgamento a respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da 

presente destacando que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de 

Processo Civil. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente deteve junto à Reclamada a 

titularidade da Unidade Consumidora nº 1916188-4 A parte Reclamada 

trouxe junto a contestação diversos Termo de Parcelamento de Dívida no 

qual a parte Autora renegocia faturas de consumo de energia elétrica da 

unidade consumidora. Os Termos de Parcelamento de Dívida 

encontram-se devidamente assinados pela Reclamante e estão instruídos 

com documentos pessoais pertencentes a parte Reclamante. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Reclamante foi consumidora dos 

serviços oferecidos pela Reclamada e não fez prova do pagamento das 

faturas. Cabia a reclamante acostar ao processo comprovante de 

pagamento das faturas ou ao menos demonstrar que os serviços não 

foram utilizados ou não foram fornecidos, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do Art. 373, I do CPC. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho em parte o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que o débito inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a utilização do serviço não foi 

pago pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante 

ao pagamento do valor de R$ 18.138,81 (DEZOITO MIL E CENTO E TRINTA 

E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). Quanto ao pedido de 

condenação da parte Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido 

não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos 

ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ADAGMO RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada 

para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 

18.138,81 (DEZOITO MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E 

UM CENTAVOS), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002194-72.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EVERTON CAMPOS DE PAULA REQUERIDO: OI S/A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome 

inscrito de forma indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por dívida no valor de 

R$ 166,26 (cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), data da 

inclusão: 19/11/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em comento, bem como pela 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 
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Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficiente à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do 

juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

existem preliminares a serem analisadas. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas dos seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como meio de prova idôneo, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por EVERTON CAMPOS DE 

PAULA em desfavor da OI S.A para DECLARAR a inexistência do débito 

que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto feito 

pela Reclamada na contestação. Torno definitiva a liminar anteriormente 

concedida na id. 28404993, sem a aplicação de multa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOUZA BOTELHO CAZAROTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001851-76.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AMANDA SOUZA BOTELHO CAZAROTI REU: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS na qual a parte Reclamante afirma que 

o voo contratado junto a Reclamada sofreu atraso que causou a perda da 

conexão. Diante disso, foi reacomodada em outro voo que partiu apenas 

no dia seguinte, chegando ao destino final com aproximadamente 12 

(doze) horas de atraso. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 
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irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares passo à 

análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada para o 

trecho João Pessoa/PB – Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP e 

Brasília/DF. A viagem estava prevista para o dia 19 de dezembro de 2019, 

com partida em João Pessoa/PB ás 12h30min, chegada em Guarulhos/SP 

às 15h50min, decolagem às 17h10min, chegada em Brasília/DF às 

19h00min, decolagem às 20h30min e chegada no destino final às 

21h15min. Contudo, a parte Autora afirma que o voo sofreu atraso para 

decolar no Aeroporto de João Pessoa/PB fazendo com que ela perdesse a 

conexão em Guarulhos/SP. A parte Autora afirma que foi reacomodada em 

voo que partiu apenas no dia seguinte às 08h15min, chegando ao destino 

final com aproximadamente 12 (doze) horas de atraso. Da análise dos 

documentos anexos aos autos, incontroverso a falha na prestação do 

serviço. Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que a 

chegada tardia da aeronave para embarque da Autora no aeroporto de 

João Pessoa/PB se deu por conta dos procedimentos necessários ao 

desembarque e acomodação de passageiros em voos anteriores. Afirma 

ainda que ofereceu todas as assistências materiais previstas na 

resolução da Anac e, portanto, não há dano a ser indenizado. Em que 

pese a Reclamada tenha afirmado que agiu de acordo com as normas 

previstas na Resolução nº 400 da ANAC, tenho que as determinações da 

agência reguladora não foram respeitadas. O artigo 28 da Resolução da 

ANAC determina que a reacomodação deverá ser feita a escolha do 

passageiro, em voo próprio ou de terceiro, para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado 

em data e horário de conveniência do passageiro. Art. 28. A 

reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de 

transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de 

novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do 

passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o 

mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do 

transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do 

passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da Resolução nº 280, 

de 2013, terão prioridade na reacomodação. Dessa forma, cabia a 

Reclamada demonstrar que ofereceu opções de reacomodação a parte 

Autora ou demonstrar que reacomodou a passageira no primeiro voo 

disponível para o destino contratado, o que não foi feito. Assim, é 

inconteste a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem 

moral causados à parte Reclamante. Com efeito, a responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato, já que houve atraso de aproximadamente 12 (doze) horas para 

cumprimento do itinerário de seu voo. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do 

voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O 

dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a 

qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecida a 

excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado artigo, surge o dever de 

indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As indenizações tarifadas 

previstas nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 

se aplicam às fixações de reparação de danos morais decorrentes de má 

prestação do serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o 

Código de Defesa do Consumidor (STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

20/09/2012, DJe 04/10/2012). No mesmo sentido é o entendimento no 

Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: Afastam-se as normas 

especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de 

Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. (RE 351750, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CARLOS 

BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-181 DIVULG 

24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP v. 

57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso nos autos que a 

parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não tendo sequer 

logrado comprovar que as alegadas condições climáticas desfavoráveis 

ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, inciso II). 4. 

Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida necessitou 

comprar passagem aérea em outra companhia para empreender viagem 

no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a recorrente não a 

alocou em outro vôo que satisfizesse seus compromissos no brasil, 

patente o dano material sofrido e, portanto, o dever de indenizar. 5. 

Provoca angústia e desconforto no consumidor, a delonga exagerada na 

solução do problema e a impossibilidade de a recorrente seguir, salvo por 

meio de outra companhia aérea, para o destino almejado. Assim, do 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, advieram situações que 

ocasionaram constrangimento e desconforto à recorrida, causando-lhe 

abalo à honra subjetiva. Ferido algum dos atributos da personalidade, 

restam caracterizados os danos morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) fixado a título de indenização por danos morais apresenta-se 

razoável e proporcional, não havendo motivo para redução. 7. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46, Lei 9.099/95. A recorrente responde por custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação”. (TJDFT, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Ri 

0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 28.04.2016, publicado em 

04.05.2016) No que diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 
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vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada TAM 

LINHAS AÉREAS S/A a pagar a parte reclamante AMANDA SOUZA 

BOTELHO CAZAROTI a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002241-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: AMBEV S.A. I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por débito no valor de R$ 3.928,83 (três mil, novecentos e vinte 

e oito reais e oitenta e três centavos), contrato nº 81022900, data da 

inclusão: 11/03/2019. O Reclamante afirma que foi cliente da Reclamada, 

pois era comerciante dos produtos fornecidos por ela. Ocorre que, no final 

de 2018, precisou mudar de cidade e, com isso, vendeu seu 

estabelecimento, pagou suas dívidas e devolveu a Reclamada todos os 

produtos dela que estavam em comodato. No entanto, o autor foi 

surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito promovida pela Reclamada. O Reclamante narra que tentou 

resolver o problema de forma administrativa com a Empresa Reclamada, 

porém não obteve êxito. Assim, requer a declaração de inexistência do 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela Reclamada, pois sem nenhum esforço se vislumbra a causa 

de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. Sabe-se que não 

pode o magistrado acolher a alegação de inépcia, a não ser naqueles 

casos em que se inviabilize a defesa, sob pena de frustrar a pretensão da 

parte em ver o pedido judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando 

de procedimento afeto aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da 

informalidade (art 2º, da Lei 9.099/95). Deixo de acolher a preliminar de 

retificação do valor da causa, pois o valor estipulado pela parte Autora na 

petição inicial guarda correspondência com a pretensão econômica que 

ela possui com a presente demanda. No caso dos autos, pretende a parte 

reclamada que seja negado o pedido de concessão de assistência judicial 

gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os processos de 

custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. 

Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser 

apreciada no exame de eventual recurso inominado. 3.Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que o Reclamante afirma ser indevido. A Reclamada alega que a 

negativação decorreu em razão da inadimplência da Reclamante perante 

ela, em virtude do não pagamento do título no valor de R$ 3.928,83 (três 

mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), cujos 

produtos foram entregues em 14/01/2019. Visando fazer provas de suas 

alegações, a parte Reclamada traz aos autos recibo de nota fiscal 

assinado. Contudo, analisando o documento apresentado pela Reclamada 

(id. 29857142, pág. 08), observo que ele é incapaz de provar que a parte 

Autora recebeu produtos comercializados pela Ré. A assinatura presente 

no documento apresentado pela ré não guarda correspondência com a 

assinatura da parte autora presente nos documentos que instruem o 

presente processo. Dessa forma, é possível afirma, sem dúvida, que a 

assinatura não foi feita pela parte Autora, o que indica que não foi ele 

quem recebeu os produtos. Cabia a Reclamada trazer aos autos provas 

que indiquem que foi a parte Autora quem recebeu o produto, ou que 

pessoa autorizada por ela recebeu as mercadorias, o que não foi feito. 

Dessa forma, a Reclamada não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 
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Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por JOÃO BATISTA DOS SANTOS 

em desfavor de AMBEV para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais, o 

qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M 

da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do arbitramento. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001216-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DO BOM DESPACHO DE BARROS RODRIGUES 

REQUERIDO: PROBEL SA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL na 

qual a parte Reclamante alega que seu produto não foi consertado dentro 

do prazo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao 

final, pugnou pela condenação da Reclamada a restituir o valor pago pelo 

produto, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. No caso em testilha, denota-se que a Requerida não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação no 

prazo legal, quedando-se inerte perante as alegações e documentos 

juntados pela parte Reclamante. Em virtude disso, DECRETO a REVELIA da 

requerida, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/9 e do artigo 344 do 

Novo CPC, e passo ao julgamento antecipado da lide. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Alega a parte Autora que no dia 15 de 

janeiro de 2016, adquiriu junto à a Reclamada, colchão Conjunto Garda 

Costa Poesy largura 138, comprimento 188 e altura 26, Cor C2, no valor de 

R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Alega que pouco tempo depois 

da compra, o produto apresentou defeitos, ocasião em que procurou a 

Reclamada. Esta encaminhou um técnico para a casa da autora, o qual 

constatou que a reclamação tinha procedência, pois verificou falha no 

bordado, ocasião em que autorizou a troca do produto. Ocorre que até a 

presente data a Reclamada não realizou a troca do produto. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem, 

analisando o processo, observa-se que a parte Reclamante adquiriu 

produto da Reclamada e se deparou com vício de qualidade. A parte 

Reclamante procurou a Reclamada, oportunizando a ela a solução do vício 

no produto, todavia, o produto não foi reparado no prazo legal. A 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de produto está 

prevista no artigo 18 do CDC. Nesse sentido, o Código de Defesa do 

Consumidor preceitua que: “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º - Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos;” Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação 

do serviço, na medida em que a Reclamada se omitiu ao não sanar os 

vícios do produto adquirido. Assim, a parte Reclamante faz jus a 

restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, tendo em vista que 

a Reclamada não exerceu o seu direito de reparar o produto no prazo 

legal de 30 (trinta) dias. No tocante ao dano moral, entendo que o mesmo 

resta evidenciado no presente caso. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada 

que não efetuar o reparo do produto no prazo legal. No que tange aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivada pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “RECURSO INOMINADO - APARELHO DE TV - 

DEFEITO NO PRODUTO COM APROXIMADAMENTE DEZ MESES DE USO 
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NÃO SOLUCIONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA - 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o aparelho de TV adquirido 

pelo consumidor apresenta defeito com aproximadamente10 (dez) meses 

de uso, mas dentro do prazo de garantia é encaminhado à assistência 

técnica e não tem o vicio sanado, fato que dá ensejo à restituição imediata 

do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em 

decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, 

que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.. 3. Eleva-se o 

valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado aquém dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, se comparado a 

decisões análogas.” (Recurso Inominado nº 0011692-30.2011.811.0001, 

Turma Recursal Única/MT, Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 

01/08/2013). (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC OPINO pela 

PROCEDÊNCIA o pedido inaugural para CONDENAR a Reclamada PROBEL 

S.A ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de 

dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente (IGPM-FGV) e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão, bem como CONDENAR a 

Reclamada a restituir a parte Reclamante o valor de R$ 1.900,00 (um mil e 

novecentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

(IGPM-FGV) e acrescido de juros legais a partir do efetivo desembolso. A 

Reclamante deverá colocar o produto a disposição da Reclamada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002231-02.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: THAIS DIAS VIDOTTI, G. V. P. INTERESSADO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, e ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002030-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA na qual a parte Reclamante 

alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte 

Reclamada, por débito no valor de R$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e 

oitenta centavos), contrato nº. 0291731787, data da inclusão 13/05/2017. 

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 
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norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação, a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno e faturas de 

consumo. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação e as 

faturas de consumo apenas traduzem que a demandada reproduziu 

documentos dos seus programas de software, que não são meio de 

prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por TEREZA CRISTINA 

FERREIRA PEDRO em desfavor de VIVO S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela Reclamada. Torno definitiva a liminar 

anteriormente concedida na id. 28228981, sem a aplicação de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000269-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO VICTOR DA COSTA SOUZA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívidas as quais a 
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parte Autora afirma serem indevidas, uma vez que não possui débito com 

a Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

referidas negativações, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito amolda-se nos requisitos para 

julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código 

de Processo Civil, pois a requerida, embora tenha sido citada/intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. O art. 20 da Lei 9.099/95 

estabelece que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Desta forma, ante ao não comparecimento 

da Reclamada na audiência de conciliação, a confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no 

art. 20 exposto alhures, pertence ao Juiz a convicção quanto a ocorrência 

dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a ocorrência 

ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência as negativações em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deram por solicitação da 

Requerida, por débitos que a parte reclamante afirma não possuir. A parte 

Reclamante afirma ser cliente da Reclamada, cursando graduação no 

curso de Engenharia Mecânica, realizando o pagamento dos estudos 

através do Financiamento Estudantil – FIES. Contudo, o Reclamante foi 

surpreendido com a inscrição dos seus dados no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Em contato com a 

Reclamada, esta informou que os débitos são referentes a ausência de 

aditamento do contrato de financiamento estudantil no 2º semestre do ano 

letivo de 2.016. O autor nega que não tenha feito o aditamento e traz aos 

autos o comprovante de conclusão da solicitação de aditamento. A 

Reclamada, não compareceu a audiência de conciliação, em que pese 

devidamente intimada, motivo pelo qual reconheço a sua revelia, com 

fundamento no artigo 20 da Lei 9.099/95. Ao apresentar defesa 

extemporânea, a Reclamada afirma que no ano de 2018, a parte Autora 

não promoveu o aditamento do FIES, conforme lhe competia, o que acabou 

por gerar a sua responsabilidade em efetivar o pagamento das 

mensalidades dos serviços educacionais prestados. Por mais que a 

Reclamada tenha afirmado que a parte Autora não realizou o aditamento 

no ano de 2018, tenho que tal afirmação é contrária as provas dos autos. 

Analisando os documentos trazidos pela parte Reclamante, observa-se 

nos documentos (id. 27812350) e (id. 27812351) a informação de que os 

aditamentos do ano de 2018 foram realizados na forma simplificada. 

Assim, tenho que a Reclamada não trouxe aos autos provas que viessem 

a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da 

prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS NEGATIVADOS, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado ao 

processo, verifico que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOAO 

VICTOR DA COSTA SOUZA em desfavor da ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram as negativações do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 28404470, sem a 

aplicação de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001756-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDNALDO DE ARAUJO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A I 

– RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a alegação funda-se em falha na prestação dos serviços 

cometida pela Reclamada, em virtude da suspensão do fornecimento de 

água, mesmo estando adimplente com as faturas de consumo do serviço. 

Pede condenação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares, passo 

à análise do mérito da causa. 3. No mérito a ação é procedente. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

A parte Reclamante afirma ser residente de imóvel onde está localizada a 

matrícula abastecida pela Reclamada. Aduz que em abril de 2019 a 

Reclamada suspendeu arbitrariamente o abastecimento de água na sua 

residência, sem qualquer aviso prévio ou autorização. Diante disso, foi 

feito Reclamação administrativa na empresa Reclamada em uma 

sexta-feira e o serviço foi reestabelecido apenas na segunda-feira. Na 

contestação a reclamada não nega que tenha efetuado a suspensão no 

fornecimento, afirma apenas que o Autor teve seu serviço de 

abastecimento de água religado, minutos após comunicar o fato ao setor 

de atendimento. Contudo, em que pese a Reclamada afirme que tenha 

religado o serviço com imediatidade, não comprovou a regularidade da 

suspensão. De análise detida aos autos verifico que é incontroversa a 

suspensão dos serviços, portanto, é evidente a falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante EDNALDO DE 

ARAUJO para CONDENAR a Reclamada ÁGUAS CUIABÁ S.A ao 

pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Reclamante, à 

título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo IGP-M da FGV, 

mais juros de mora de 1% a contar da citação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002042-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURINDO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que 

teve seu nome inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao 
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crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 

836,66 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), 

contrato nº MP7097660094987, data: 14/01/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração e inexistência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como pela condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo 

em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo 

Código de Processo Civil no art. 488, vez que para a parte Reclamada é 

mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem 

análise dele. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Em que pesem os 

argumentos tecidos pela parte Reclamante, em contestação a parte 

Reclamada combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da 

existência de relação jurídica entre as partes através da juntada do áudio 

(id. 29849927/ 29849937 e 29849939). A Reclamada também demonstrou 

da existência do débito por meio das faturas coligida aos autos (id. 

29849920/ 29849924/ 29849925), de onde se denota a utilização do 

cartão de crédito, o que indica a existência de contratação e utilização do 

serviço bancário. A parte ré apresentou documentação idônea acerca do 

negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo banco réu refutaram a tese da Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pela parte Reclamada demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem transação realizadas, bem como pagamentos, sugerindo evidência 

acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte 

julgado em caso análogo: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - 

INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na petição inicial não demonstrados pelo 

acervo probatório - Apresentação de documentos, extratos e faturas do 

cartão de crédito que comprovam a disponibilidade do crédito e a sua 

utilização reiterada, gerando o saldo devedor em discussão - Ausência de 

quitação da dívida - Cobrança devida - Dano moral - Não ocorrência - 

Exercício regular do direito do credor - Sentença de improcedência 

mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00412991920088260602 

SP 0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio Shimura, Data de 

Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data 

de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a parte requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8.078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MAURINDO DOS SANTOS SILVA em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001937-47.2020.8.11.0001. 

AUTOR: IOHAN MORENO IORIS, LETICIA MAYUMI CARDOSO REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual os Reclamantes afirmam que o voo 

contratado junto a Reclamada sofreu atraso que causou a perda da 

conexão. Diante disso, foram reacomodados em outro voo que partiu 

apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com aproximadamente 

23 (vinte e três) horas de atraso. Ao final pugnou pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão 

é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que os 

Reclamantes adquiriram passagens aéreas da empresa reclamada para o 

trecho Fortaleza/CE - Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF. A viagem 

estava prevista para o dia 04 de janeiro de 2020, com partida em 

Fortaleza/CE às 11h40min, chegada em Brasília às 14h15minmin, partida 

às 16h05min, chegada em Cuiabá às 16h50min. Contudo, os Reclamantes 

afirmam que o voo contratado sofreu desvio, sendo acrescentada uma 

parada não programada na cidade de Goiânia/GO, por 03 (três) horas, o 

que ocasionou atraso para chegar na cidade de Brasília/DF, e 

consequente perda da conexão para a cidade de Cuiabá/MT. Os 

Reclamante relatam que foram reacomodados em outro voo que partiu 

apenas no dia seguinte às 15h55min, chegando ao destino final com 

aproximadamente 23 (vinte e três) horas de atraso. Da análise dos 

documentos anexos aos autos, incontroverso a falha na prestação do 

serviço. Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que o voo 

tivera que se alterado para o aeroporto de Goiânia, tendo em vista o mau 

tempo que assolava a região de Brasília na data do voo. Afirma ainda que 

ofereceu todas as assistências materiais previstas na resolução da Anac 

e, portanto, não há dano a ser indenizado. Em que pese a Reclamada 

tenha afirmado que agiu de acordo com as normas previstas na 

Resolução nº 400 da ANAC, tenho que as determinações da agência 

reguladora não foram respeitadas. O artigo 28 da Resolução da ANAC 

determina que a reacomodação deverá ser feita a escolha do passageiro, 

em voo próprio ou de terceiro, para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data 

e horário de conveniência do passageiro. Art. 28. A reacomodação será 

gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá 

precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, 

devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em 

voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em 

data e horário de conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os 

PNAEs, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na 

reacomodação. Dessa forma, cabia a Reclamada demonstrar que 

ofereceu opções de reacomodação aos Reclamantes ou demonstrar que 

reacomodou os passageiros no primeiro voo disponível para o destino 

contratado, o que não foi feito. Assim, é inconteste a obrigação da 

Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causados aos 

Reclamantes. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados aos Reclamantes. É incontroverso nos autos que os 

Reclamantes contrataram os serviços de transporte aéreo da reclamada e 

que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso de 

aproximadamente 23 (vinte e três) horas para cumprimento do itinerário de 

seu voo. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais aos 

Reclamantes, isso porque o atraso do voo contratado causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos 

com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pelos 

Reclamantes exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

Nesse sentido, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO 

CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de 

Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos 

como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, 

não sendo reconhecida a excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado 

artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As 

indenizações tarifadas previstas nas Convenções Internacionais 

(Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam às fixações de reparação de 

danos morais decorrentes de má prestação do serviço de transporte 

aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor 

(STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012). No 

mesmo sentido é o entendimento no Supremo Tribunal Federal, segundo o 

qual: Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da 

Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso 

social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. (RE 351750, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, 

DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 

PP-01081 RJSP v. 57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso 

nos autos que a parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não 

tendo sequer logrado comprovar que as alegadas condições climáticas 

desfavoráveis ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, 

inciso II). 4. Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida 

necessitou comprar passagem aérea em outra companhia para 

empreender viagem no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a 

recorrente não a alocou em outro vôo que satisfizesse seus 

compromissos no brasil, patente o dano material sofrido e, portanto, o 

dever de indenizar. 5. Provoca angústia e desconforto no consumidor, a 

delonga exagerada na solução do problema e a impossibilidade de a 

recorrente seguir, salvo por meio de outra companhia aérea, para o 

destino almejado. Assim, do descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, advieram situações que ocasionaram constrangimento e 

desconforto à recorrida, causando-lhe abalo à honra subjetiva. Ferido 

algum dos atributos da personalidade, restam caracterizados os danos 

morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de 

indenização por danos morais apresenta-se razoável e proporcional, não 

havendo motivo para redução. 7. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com a súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46, Lei 9.099/95. A 

recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. (TJDFT, Terceira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, Ri 0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 

28.04.2016, publicado em 04.05.2016) No que diz respeito aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 
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passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados aos Reclamantes em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

para CONDENAR a Reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A a pagar a cada 

um dos Reclamantes IOHAN MORENO IORIS e LETICIA MAYUMI CARDOSO 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002003-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM MEDIDA DE 

LIMINAR em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida no valor de R$ 120,62 (cento e vinte reais e sessenta e 

dois centavos), data da disponibilização: 12/01/2017. Ao final, pugnou 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação objeto da 

presente demanda, bem como pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Com relação a preliminar de 

incompetência territorial, ante a alegação da requerida de que a parte 

autora não teria juntado comprovante de endereço em seu nome, não 

merece guarida. A demanda foi proposta no domicílio da reclamada, 

conforme autorizado pelo art.4º, I da Lei 9.009/95. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pela Reclamada, pois sem nenhum esforço se 

vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. 

Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação de inépcia, a não 

ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob pena de frustrar a 

pretensão da parte em ver o pedido judicialmente apreciado, ainda mais em 

se tratando de procedimento afeto aos Juizados Especiais, marcados pelo 

princípio da informalidade (art 2º, da Lei 9.099/95). 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir, verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte 

Reclamante contratou o serviço referente à UC 875962-3 e para 

comprovar a origem dos débitos colaciona a defesa telas de seu sistema 

interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 484 de 720



a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento emanado pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, a parte 

autora não possui restrições preexistentes em seu nome. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCIA MARIA FERREIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A para DECLARAR a inexistência do débito inscrito nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou negativação do nome 

da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto feito pela Reclamada na contestação. Torno definitiva a liminar 

anteriormente concedida na id. 28228962, sem a aplicação de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017735-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRO COELHO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. Relatório 

dispensando, conforme autoriza o art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares, passo a decidir o mérito da reclamação. A 

Reclamante alega na petição inicial que é habilitada no Programa do Fies 

com subsidio estudantil de 100% (cem por cento) financiado para o curso 

de Direito, bem como de bolsa de 35% (trinta e cinco por cento) perante a 

própria IES, porém a Reclamada efetivou a cobrança e negativação de seu 

nome em razão de valores de matérias os quais reputa indevidos, 

pleiteando a desconstituição dos débitos e indenização por dano moral. A 

Reclamada contestou, argumentado que a Reclamante possui a bolsa 

100% do programa FIES e 35% (trinta e cinco por cento) perante a própria 

IES, no entanto, aduz que o aluno reprovou das matérias (TCC III – 

2017/11, CRIMINOLOGIA 2013/1, ED 2 2013/ e TEORIA DO DIREITO 2012/2, 

e que o programa FIES, segundo a cláusula 3.2 do contrato não cobre 

matérias reprovadas, motivo pelo qual a cobrança e negativação são 

devidas. Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste à 

Reclamada. Denota-se que em sede de impugnação a própria Reclamante 

confirma que houve reprovação, não apresentando documentos capazes 

de demonstrar que pagou pelas matérias reprovadas. Trouxe, na verdade, 

extratos que não são capazes de, indene de dúvidas, validar suas 

alegações. Assim, tenho que não restou demonstrado que havia cobertura 

do FIES para reprovação de disciplinas, motivo pelo qual não há como 

acolher os pedidos formulados pela Reclamante. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REPROVAÇÃO 

EM DISCIPLINA. ALUNO QUE DEIXA DE COMUNICAR AO AGENTE 

FINANCEIRO. COBRANÇA DOS VALORES. DEVIDO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERBIÇOS NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos 

termos deste voto. (TJ PR 1ª Turma Recursal  – 

0029593-26.2014.8.16.0014/0 – Londrina – Relatora: Fernanda de 

Quadros Jorgensen Geronasso – J: 11/09/2015). O patrono Erick Rafael 

da Silva Leite – OAB/MT 24.538/O pleiteia na petição de Id. 29080605 a 

fixação de honorários no importe de 30% (trinta por cento) em razão da 

revogação do seu mandato pelo Reclamante. Entretanto, o pedido não 

prospera, pois se está diante de situação que padece de arbitramento, 

causa cuja tramitação não é possível perante o juizado especial – Lei nº 

9.099/99. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO 

DE MÉRITO, DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, II, DA LEI 

9099/95. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006515779, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero 

Giuliato, Julgado em 29/06/2017) Ante o exposto, nos termos art. 487, I do 

CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição 

inicial. OPINO, ainda, pelo indeferimento do pedido de Id. 29080605. Sem 

custas e honorários advocatícios de acordo com os arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Camila Silva de Souza Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019348-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS 

DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019348-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX ALMEIDA RIBEIRO REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS 

COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação Cobrança com Danos morais em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de pagamento a menor de premio 

oriundo de seguro pactuado entre as partes. Pede o pagamento da quantia 

de R$ 10.324,92 (dez mil e trezentos e vinte e quatro reais e noventa e 

dois centavos), bem como lucros cessantes em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Verifica-se que a 

Reclamada foi citada conforme Id nº 27818454, mas não compareceu à 

audiência de conciliação (Id. 28798932). Dessa forma, deve ser imposto a 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. A Reclamada 

suscitou a incompetência do juízo para julgar a ação em que figure 

associação no polo ativo, por isso, pede a extinção do feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 8º da Lei nº 9.099/95. Acontece que o 

citado dispositivo legal se refere à parte que propõe a ação, ou seja, que 

figurem no polo ativo e não para as partes que figurem no polo passivo, 

como é o caso da Reclamada. Por tal razão é que REJEITO a preliminar 

suscitada. Impõe ainda destacar que a parte Reclamada pleiteou o 

chamamento do feito à ordem, entretanto, o processo tramita de acordo 

com as normas processuais vigentes não demandando qualquer correção 

processual a ser realizada por este juízo. Daí porque infundada a 

manifestação. Superadas as preliminares passo à análise do mérito da 

causa. 3. No mérito a pretensão é improcedente. O Reclamante alega que 

contratou os perante a Reclamada contrato se seguro para proteção do 

veículo FORD KA, ano 14/15, placa FYV7796, chassi nº 

9BFZH5515F8168636, de cor branca. Alega que na data de 09 de agosto 

de 2019 o veículo foi objeto de acidente na BR 163, precisando acionar o 

seguro, e para isso pagou a franquia no valor de 10% do contrato, sendo 

R$ R$ 3.211.80 (três mil e duzentos e onze reais e oitenta centavos). 

Afirma que o veículo passou por toda avaliação e recebeu o laudo de PT 

(Perda Total). Aduz que ao entregar toda a documentação exigida pela 

cooperativa, o valor da franquia foi devolvido e foi informado que o 

ressarcimento do seu veículo ocorreria dentro de 90 (noventa) dias. Narra 

que passaram os 90 dias, e na data de 14 de novembro recebeu uma 

ligação para que comparecesse na sede da empresa. Alega que e assim 

fez, chegou na empresa e havia um cheque grande daqueles 

comemorativos para foto. No entanto, afirma que na hora do pagamento a 

seguradora só lhe passou um cheque no valor de R$ 21.866.08 (vinte e 

um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos) informando 

que esse era o procedimento, pois o seu veículo sofrera uma depreciação 

de 30% pelo fato de ter sido de leilão. Aduz que não tinha ciência desse 

fato quando da contratação. Afirma que assinou acordo recebendo a 

quantia de R$ 21.866,08 (vinte e um mil e oitocentos e sessenta e seis 

reais e oito centavos). A Reclamada, por sua vez, se manifestou nos 

autos, intempestivamente, afirmando que a relação que envolve as partes 

não é de consumo, pois se trata de uma associação/clube de serviços e 

não uma empresa seguradora. Suscita a incompetência do juízo para 

julgar a ação em que figure associação no polo ativo, por isso, pede a 

extinção do feito sem resolução do mérito. Afirma que ao se associar 

tomou conhecimento de todos os termos do estatuto da associação. Alega 

que os lucros cessantes, invocados pelo autor, somente poderão ser 

comprovados por meio de prova documental, na qual conste a 

movimentação financeira média de sua empresa, apurada, portanto, em 

vários meses. Aduz que o requerente em momento algum sofreu qualquer 

ofensa a sua dignidade ou personalidade. Pede a condenação do 

Reclamante em litigância de má-fé. O Reclamante não se manifestou 

acerca da manifestação da Reclamada. Inicialmente é oportuno frisar que 

o contrato objeto da lide possui natureza jurídica similar à do contrato de 

seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro 

importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação 

se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, 

respectivamente (artigos 2º e 3º do CDC), aplicando-se as normas 

consumeristas ao contrato de proteção veicular. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. 

CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. 

OBRIGATORIEDADE DE REDAÇÃO COM DESTAQUE E DE FÁCIL 

COMPREENSÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. 1. O programa de 

proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, 

possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é 

partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento 

de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º 

do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção 

veicular. 2. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar 

ao autor a quantia de R$ 13.448,56, sob o fundamento de que a cláusula 

6.2.3 do contrato (id. 28837289-pág. 4) não contempla a hipótese de 

exclusão de cobertura, em razão de roubo cometido durante o transporte 

irregular de passageiros. 3. O art. 54, § 4º, do CDC dispõe que as 

cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com 

destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de 

serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento 

jurisprudencial. 4. Outrossim, rezam o art. 6º, III e art. 46 da Lei n. 8.078/90 

que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre 

produtos e serviços. 5. Na espécie, a autora firmou Contrato de Proteção 

Veicular, visando a proteção do seu veículo contra colisão, capotamento, 

roubo e furto entre outros, conforme descrito na cláusula 1ª, da avença 

(id 10255199 - Pág. 2). 6. No Regulamento do Grupo contratado, id 

10255202 - Pág. 1, constam no item ?6.2 - Dos prejuízos que não serão 

repartidos entre os Associados? as hipóteses de exclusão de cobertura 

do seguro. De uma simples leitura das 28 (vinte e oito) situações lá 

elencadas, não se extrai previsão da exclusão de cobertura por roubo, em 

razão do transporte irregular de passageiros. 7. Verifica-se, portanto, que 

restou configurada a violação ao direito de informação, posto que não há 

clareza para o consumidor da leitura do item 6.2.3, que o roubo, em razão 

e durante o transporte irregular de passageiros, não estaria amparado 

pelo seguro contratado. 8. Destaca-se que o item elenca os casos de 

exclusão de cobertura, decorrentes de ?inobservância das leis em vigor?, 

in verbis: ?como dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a 

mesma suspensa, ou ainda, não ter habilitação adequada conforme 

categoria do equipamento, negligência na utilização ou manutenção do 

veículo (itens de segurança, pneus, etc.), utilizar inadequadamente o 

equipamento com relação a lotações de passageiros, dimensão, peso e 

acondicionamento de carga transportada, alterações nas características 

originais que comprometam a segurança (Veículos rebaixados, com molas 

cortadas ou qualquer outra alteração na estrutura original).? 9. 

Observa-se, portanto, que não há descrição exclusão da cobertura, pelo 

cometimento da contravenção penal, prevista no art. 47, da LCP (exercício 

irregular de profissão ou atividade econômica), ou roubo/furto durante o 

exercício irregular de profissão ou atividade econômica. 10. A 

interpretação extensiva dos itens 6.2.3 (?utilizar inadequadamente o 

equipamento com relação a lotações de passageiros?) e 6.2.10 (?

Negligência do Associado ou cessionário na utilização, bem como na 

adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los 

durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro?) pretendida pelo 

recorrente não merece acolhida, por clara afronta aos arts. 6º, III, 46 e 54, 

§ 4º, do CDC. 11. A conduta da recorrente, em negar a cobertura do 

seguro, viola a boa-fé objetiva e os deveres anexos dela decorrentes. 12. 

De mais a mais, a recorrente não logrou comprovar ter prestado ao 

consumidor as informações adequadas, claras, precisas e ostensivas 

(art. 31 do CDC) sobre o serviço oferecido, de modo a esclarecer as 

condições para a efetiva prestação da cobertura securitária, em especial, 

quanto à existência de limitações ao seu direito (não cobertura por crimes 

ocorridos durante o transporte irregular de passageiros), o que não 

ocorreu no caso. 13. Irrepreensível a sentença que condenou a ré ao 
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pagamento da indenização. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. 

Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 

2º e 46 da Lei 9.099/95. (TJDFT - Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS 

FILHO, Processo: 07019140720198070007, Jul 12/112019, Pub 

25/11/2019, Terceira Turma Recursal). Contudo, em que pese a causa 

deva ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor o 

pleito não prospera. Isto porque, o Reclamante que é advogado, e, 

portanto, dotado de conhecimentos técnicos para análise de minutas 

contratuais, ao assinar o acordo extrajudicial de Id. 26797513 manifestou 

sua livre vontade em direito notoriamente disponível. Ressalto que não há 

na citada transação qualquer ressalva realizada pelo Reclamante no que 

concerne aos valores naquele ato recebido, portanto, não há, pelo menos 

assim não se demonstrou nos autos, vício no consentimento no momento 

de realizar o mencionado acordo extrajudicial. Assim, não se podem 

rediscutir as questões abrangidas por transação extrajudicial, salvo 

quando da ocorrência de dolo ou violência, em que a parte terá de pleitear 

a anulação da transação, fato este não alegado pelo autor e sequer por 

ele pleiteado. Portanto, é que se impõe a improcedência dos pedidos. 

Nesse sentido: CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. 

AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO 

NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. 1. Na hipótese específica 

dos autos, no ato da assinatura de acordo extrajudicial para indenização 

por acidente envolvendo veículo de propriedade da recorrente, a recorrida 

era representada por advogado, que também assinou o documento. 2. A 

quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, 

constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando 

investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. 

Precedentes. 3. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a 

nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada 

pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e 

se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio – 

natureza, objeto, substância ou pessoa. 4. Em sua origem, a ilicitude do 

negócio usurário era medida apenas com base em proporções 

matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez com que 

se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio financeiro 

das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito 

subjetivo). Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de 

aproveitamento – vantagem que uma parte tira do estado psicológico de 

inferioridade da outra –, seja presumido diante da diferença exagerada 

entre as prestações, essa presunção é relativa e cai por terra ante a 

evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou exploração da 

fragilidade alheia. 5. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a 

transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar 

eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação, se o 

negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a 

manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa 

ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de 

efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade 

das relações negociais. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 

1265890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Jul 01/12/2011, Dje 09/12/2011) 

Deixo de condenar o Reclamante em litigância de má fé uma vez que a 

conduta processual da parte não se afastou dos limites de defesa da sua 

pretensão. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial feito por ALEX ALMEIDA RIBEIRO em desfavor de 

ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS 

DO MATO GROSSO ambos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015769-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MORAIS LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015769-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE MORAIS LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: APPLE I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação Ordinária em que a causa de pedir 

funda-se na alegação defeito em produto que teria dado ensejo a perda de 

viagem por risco do aparelho Macbook fabricado pela Reclamada explodir 

durante voo. Pede repetição de indébito e reparação em danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. No mérito a pretensão é 

improcedente. O Reclamante alega que realizou uma compra junto a Ré, 

qual seja: um notebook Modelo de Notebook - Macbook PRO de 15 

polegadas, com valor semelhante ao que consta no site da Dell 

(https://www.apple.com/br/shop/buy-mac/macbook-pro/15-polegadas), de 

R$ 21.299,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e nove reais). Aduz que 

durante o voo, entre o trecho São Paulo e Cuiabá, foi drasticamente 

surpreendido com a notícia, dada por funcionários da Companhia aérea 

GOL, de que não poderia continuar a viagem por Recomendações 

Internacionais à ANAC impedindo o porte do supramencionado notebook 

em transito aéreo, pois havia um sério risco da bateria do computador 

explodir ao longo do voo. Aduz que foi proibido de decolar perdendo um 

dia de trabalho. Por tal fato pede reparação por danos morais. A 

Reclamada, por sua vez, alega que o autor teve acesso a informações 

incorretas via terceiros, o que o levou a erroneamente ajuizar a ação 

contra a Apple, a informação de que seu produto não está incluído entre 

aqueles afetados e elegíveis ao programa de recall pode ser facilmente 

encontrada através da inserção do número de série do produto na página 

do próprio programa de recall. Por fim, nega o dever de reparação em 

danos morais. O Reclamante não impugnou a contestação. Da análise 

detida aos autos verifica-se que razão não assiste ao Reclamante. Isto 

porque não logrou êxito em comprovar: a) a aquisição do produto que 

alega possuir perante a Reclamada, pois o documento colacionado aos 

autos no Id. 25850446 consta em nome de HENRIQUE LATORRE. Aliás, 

não trouxe sequer nota fiscal da compra ou foto do produto; b) não 

comprovou que portava o produto no voo alegado; c) não comprovou que 

a empresa GOL o impediu de seguir viagem por conta de portar o aparelho 

Macbook que alegou ter adquirido perante a Reclamada. É dizer, o 

Reclamante não comprovou a situação vexatória que alega ter sofrido, 

razão pela qual não há se falar em dever de reparação em danos morias. 

Assim, à míngua de tais comprovações não se verifica ilegalidade 

praticada pela Reclamada a ensejar dever de reparação em danos morais 

e materiais. Caberia ao autor fazer prova mínima de suas alegações 

conforme ônus previsto no art. 373, I do CPC. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 
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pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Improcedem, portanto, 

os pedidos de reparação em morais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ANDRE MORAIS LIMA DOS 

SANTOS em desfavor de APPLE ambos com qualificação nos autos. Deixo 

de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018003-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018003-39.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA REQUERIDO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., M.L.GOMES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na prestação de 

serviço por manutenção indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 1.127,23 (mil e cento e 

vinte e sete reais e vinte e três centavos), com inclusão em 15/06/2019. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A segunda Reclamada 

embora devidamente citada (Id nº 28255169) deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e de apresentar defesa no prazo legal. Este fato 

impõe a aplicação da norma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95, de 

modo que OPINO pela DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente 

caso não se opera os seus efeitos, posto que a primeira Reclamada 

apresentou defesa (art. 345, I do CPC). Superada a preliminar passo à 

análise do mérito da causa. 3. A pretensão é procedente. A Reclamante 

alega que em 21/10/2016, com intuito de realizar o sonho de adquirir o 

carro próprio firmou Contrato de Consórcio de Bens Móveis com a primeira 

requerida. Posteriormente, em 14/11/2016 alega que foi contemplada, 

sendo inserida no grupo/cota de consórcio nº 8559/352. Aduz que 

posteriormente solicitou boleto para quitação do consórcio, porém afirma 

que passou por vários problemas não sendo enviado o citado boleto. 

Aduz que a Reclamada, além disso, ajuizou ação de busca e apreensão 

motivada por parcela que havia solicitado o envio para o pagamento. 

Afirma que purgou a mora na citada ação de busca e apreensão na data 

de 14/10/2019, porém a Reclamada permaneceu a negativação que deu 

origem à ação distribuída. Por isso, pede em tutela de urgência a baixa da 

negativação e a condenação da Reclamada em danos morais. A primeira 

Reclamada nega a falha na prestação de serviço, afirma que o serviço 

fora prestado na forma contratada. Que a negativação restou devida ante 

a inadimplência da Reclamante. Desse modo, nega o dever de reparação 

em danos morais. A segunda Reclamada não apresentou defesa. Tutela 

de urgência concedida no Id. nº 26934341. Contudo, após análise detida 

aos autos verifico que de fato a Reclamante realizou o pagamento do 

débito em atraso na data de 14/10/2019 (Id nº 26426837), no entanto, até 

a data de 11/11/2019 a Reclamada ainda mantinha os dados da autora 

negativado. Sendo assim, uma vez que a Reclamante comprovou que 

efetuou a quitação do débito perante a instituição, no valor de R$ 5.931,66 

(cinco mil e novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), 

na data de 14/10/2019, a Reclamada deveria ter realizado a baixa da 

restrição, entretanto, esta permaneceu com a negativação até a data de 

11/11/2019, portanto, indevida a manutenção do nome do Reclamante nos 

serviços de proteção ao crédito. Logo, as alegações produzidas pela 

Reclamada não encontram suporte nas provas carreadas aos autos, 

impondo o acolhimento da pretensão autoral. A conduta consistente em 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por dívida 

já quitada, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por PATRICIA COELHO PEREIRA 

VIANA em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA e M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONFIRMAR 

concedida no Id nº 2752622 e para CONDENAR a Reclamada a pagar à 

Reclamante o importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 
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362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA 

DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005128-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010702-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

JANAINA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

ADEVAIR TERESA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito, somente com relação aos 2º e 3º 

executados. Prossiga-se a execução com relação ao 1º executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004971-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA LOPES OAB - 474.723.401-20 (REPRESENTANTE)

DANIELLE APARECIDA PERROT DA SILVA OAB - 880.324.771-87 

(REPRESENTANTE)

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004971-30.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: DANIELLE APARECIDA PERROT DA SILVA, LEANDRO 

BATISTA LOPES Vistos. Cuida-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL 

proposto por DANIELLE APARECIDA PERROT DA SILVA e LEANDRO 

BATISTA LOPES, objetivando levantamento de saldo perante a Caixa 

Econômica Federal em nome da de cujus Sra. DIONE MARIA ALVES 

PERROT. Acostados a petição inicial os documentos comprobatórios das 

alegações invocadas pelos requerentes. Deixo de colher manifestação 

ministerial em razão da manifesta ausência de interesse. Segundo a Lei nº 

6.858/80, regulamentada pelo Dec. 85845/81, os dependentes ou 

herdeiros poderão requerer alvará judicial “para saque de quantias” 

deixadas pelo falecido, sem a necessária abertura de inventário. Embora o 

presente feito não se amolde com precisão às normas supramencionadas, 

o objetivo pragmático da legislação será atendido com o deferimento do 

pedido, em atenção aos princípios da economicidade e efetividade 

jurisdicional. Posto isto, DEFIRO o pleito inicial e AUTORIZO os requerentes 

a proceder ao levantamento dos direitos reconhecidos pela Lei n.º 

6.858/80. Expeça-se o competente alvará, arquivando-se, em seguida, 

com as cautelas de praxe. Sem custas. Intimem-se. Cumpra-se em regime 

de plantão, servindo a presente como alvará de autorização. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004812-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RAMALHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012972-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARME GONCALINA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012972-04.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: CARME GONCALINA DE SOUZA Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento 

de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser informado pela 

parte interessada. Arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009572-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE MARTINS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 607682-3 / 2020) 
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Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011401-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYANA ANDRESSA BOROWIEC OAB - MT20534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 607683-1 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009511-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORSOLINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 607689-0 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010810-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 607692-0 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008614-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON DE NOVAES BASTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008614-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: AYRTON DE NOVAES BASTOS JUNIOR Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença, declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser informado pela 

parte interessada. Arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013813-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BISPO CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013813-96.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIO BISPO CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009005-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY DIVINO AKERLEY DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009005-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEY DIVINO AKERLEY DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COM TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA que NEY DIVINO AKERLEY DA COSTA promove em desfavor 

de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL. 

Questão que prefere às demais diz com a existência dos pressupostos 

processuais positivos e a ausência dos pressupostos processuais 

negativos, o primeiro deve existir ao passo que o segundo não pode 

existir para que o feito possa ter sua regular tramitação. No caso 

presente, o feito encontra óbice legal a ter a sua tramitação junto a este 

Juizado Especial Cível. Conforme se constata em consulta junto ao sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, a instituição reclamada, 

Banco Cruzeiro do Sul S/A teve a sua falência decretada nos autos nº 

1071548-40.2015.8.26.0100, cujo trâmite se dá perante a Segunda Vara 

de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São 

Paulo/SP. A mencionada decretação se deu em data de 12/agosto/2015, 

fato bastante para afastar a possibilidade de trâmite do presente feito 

nesta justiça especializada, tal o que anota a norma estabelecida no art. 8º 

da Lei nº 9.099/95. Conforme se evola da norma legal constante do art. 8º, 

caput, da Lei nº 9.099/95, não serão admitidos como parte nos juizados 

especiais dentre outros, a massa falida, situação na qual se enquadra o 

reclamado. Assim é que não se pode admitir seja a demanda proposta no 

Juizado Especial Cível em razão do comando legal presente na lei de 

regência (Lei nº 9.099/95). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

485, VI, do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, com fundamento nos artigos 8º e 51, IV ambos da Lei 9.099/95. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 
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Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017911-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

ANATALIA LARA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017911-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL JOSE DE SIQUEIRA NETO, ANATALIA LARA DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR.COM LTDA I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual os Reclamantes alegam que o voo 

contratado junto as requeridas sofreu alterações unilaterais, sendo 

reacomodados em outro voo que partiu apenas no dia seguinte. Ao final 

pugnaram pela condenação das Reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. Após regular tramitação processual, os 

Autores e a Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS, em petição conjunta (id. 

27658666) noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante 

dos presentes autos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO A priori 

cumpre observar que o acordo celebrado entre os autores e a Reclamada 

AZUL LINHAS AÉREAS, foi devidamente homologado por este juízo na id. 

27867795. Destarte, consigno que por tratar-se de obrigação abarcada 

pela solidariedade existente entre as partes Reclamadas, pois o que 

permite a propositura de demanda contra duas partes cuja causa de pedir 

é uma só (falha na prestação do serviço), é justamente a solidariedade 

havida entre elas, tenho que o acordo abarca todas as partes devedoras 

do processo, nos termos do § 3º do Art. 844 do CC, verbis: “Art. 844. A 

transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, 

ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 1º. Se for concluída entre o 

credor e o devedor, desobrigará o fiador. § 2º. Se entre um dos credores 

solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros 

credores. § 3º. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, 

extingue a dívida em relação aos co-devedores”. (destaquei) 

Corroborando: Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE O AUTOR E UM 

DOS RÉUS. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA O CORRÉU EM RELAÇÃO 

AOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

1.Compra realizada pelo autor via site da primeira ré. O produto não foi 

entregue e sequer restituído o valor pago. Evidente o descaso da primeira 

ré que sequer compareceu à audiência ou contestou a demanda. Contudo, 

há solidariedade no polo passivo, invocada pelo autor na inicial, nos 

termos do art. 18 do CDC. 2. Assim, havendo solidariedade passiva, a 

transação homologada em relação a um dos réus aproveita o correu no 

pagamento avençado em R$6.000,00, nos termos do art. 844, §3º, do CC. 

O acordo de fls. 27/28, importa na extinção da obrigação em relação ao 

devedor solidário, quanto à condenação a título de indenização por danos 

materiais (R$1.469,91), sob pena de enriquecimento sem causa do autor. 

2. Em relação aos danos morais, correta decisão do Juízo de origem que 

desacolheu o pleito. O caso do autor traduz a vida cotidiana, na qual as 

relações estão sujeitas a dissabores com os incômodos, em especial 

quando as compras são realizadas via internet. Descumprimento 

contratual. Ausentes provas para a caracterização do abalo moral. 

Mantida sentença por seus fundamentos, com acréscimos posteriores, 

decorrentes do acordo de fls. 27/28. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004879680, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/08/2014) Em outras palavras, 

o direito do Autor é abarcado única e exclusivamente pelas falhas na 

prestação dos serviços perpetradas pelas partes Reclamadas, assim, o 

reconhecimento de quitação da obrigação a uma das partes mediante 

pagamento pecuniário, reconhece a quitação total da indenização 

perquirida nos autos. In casu, ao celebrar acordo como a Reclamada 

AZUL LINHAS AÉREAS, a credora/Reclamante optou por aceitar a 

responsabilização deste por todos os atos narrados na inicial. Desta 

forma, o acordo celebrado extinguiu a denominada relação jurídica externa 

com relação a todos os devedores solidários, tendo a Reclamada AZUL 

LINHAS AÉREAS se sub-rogado nos direitos de credor, caso queira 

discutir a verdadeira responsabilidade, valendo-se da relação jurídica 

interna existente entre os devedores solidários integrantes da mesma 

cadeia de consumo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR 

- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS - SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E 

O 2º RÉU, ABARCANDO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - POSTERIOR 

SENTENÇA DE PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO 1º RÉU, DA QUAL 

SE INSURGE O AUTOR - ACERTO DO JULGADO - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA POR DANOS MORAIS - ACORDO ENTABULADO ENTRE O 

CONSUMIDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO QUE ALCANÇA OS DEMAIS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS - 

EX VI LEGIS O ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. 1. Apelação Cível. Insurgência do autor contra extinção do 

feito por perda superveniente do objeto, em relação ao 1º Réu. 2. 

Sentença terminativa ao fundamento de que, diante da solidariedade dos 

réus, o acordo judicialmente homologado entre um dos co-responsáveis e 

o autor, abarcando pagamento da verba extrapatrimonial, aproveita aos 

demais. 3. Perda superveniente do objeto em relação ao 1º réu, que não 

participou do acordo corretamente decretada no julgado a quo. 4. Ao 

contrário do que pretende o apelante, a responsabilidade de ambos os réu 

diante do consumidor, no caso em testilha é solidária, em relação à 

indevida negativação do nome do autor. Manutenção da sentença. NEGO 

SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, do CPC. 

(TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00325719820128190066 RIO DE JANEIRO 

VOLTA REDONDA, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, relator 

MARCELO LIMA BUHATEM, julgado em 21 de Agosto de 2013, publicado 

em 26/08/2013). Indenizatória da danos morais e materiais. Tutela 

antecipada deferida. Compra de celular. "Negativação" do nome. Acordo 

celebrado entre credor e devedor solidário extingue a dívida com relação 

aos demais. Art. 844, § 3o, do C.C. Interposição de recurso adesivo sem o 

recolhimento do preparo e sem justificativa para tanto. Deserção 

caracterizada. Recurso adesivo da ré Solutel não conhecido e apelo do 

autor improvido. (TJ-SP - Apelação: APL 00014755520078260257 SP 

0001475-55.2007.8.26.0257, 27ª Câmara de Direito Privado, relator 

Campos Petroni, julgado em 11 de Junho de 2013, publicado em 

14/06/2013). Com efeito, ante a extinção da relação jurídica externa pelo 

pagamento efetuado por um dos devedores solidários, não há como se 

acolher o pleito autoral de nova condenação do outro devedor solidário 

pelos mesmos fatos. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela 

EXTINÇÃO da obrigação da Reclamada DECOLAR.COM LTDA, em 

decorrência do acordo firmado pelos autores e a Reclamada AZUL 

LINHAS AEREAS neste processo, não cabendo, portanto, o 

prosseguimento do presente feito, haja vista a extinção da obrigação dos 

coobrigados. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017439-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017439-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BALBINA GONCALVES SOARES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE LIMINAR em que a parte 

Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, a pedido da Empresa Reclamada, em 

virtude de débito no valor de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco 

reais), contrato nº 4283041340701000, data da inclusão: 08/07/2017. 

Contudo, a parte Autora afirma que não possui débito com a parte 

Reclamada, pois foi cliente da Ré através da utilização o cartão IBICARD 

n°4283 xxxx 1014, ficou inadimplente com relação a duas faturas de 

consumo com vencimento nos meses de agosto e setembro de 2018, e 

realizou acordo no valor de R$ 277,56 (duzentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e seis centavos) para a quitação do débito. Dessa forma, alega 

que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado BANCO 

BRADESCARD S.A. não merece ser acolhida, vez que a negativação 

acima elencada foi solicitada por ele, portanto, parte legitima para figurar 

no polo passivo da demanda. 3. Quanto ao pedido de retificação do polo 

passivo da demanda para constar o BANCO DIGIO, destaco que o pleito 

não possui qualquer respaldo legal, vez que a sistemática processual 

atinente aos juizados especiais não permite qualquer forma de intervenção 

de terceiros nem de assistência, nos exatos termos do Art. 10 da Lei 

9.099/95. Ademais, caso o aludido contrato havido entre as partes fosse 

cedido de alguma forma para o BANCO DIGIO, ou se a gestão do referido 

banco fosse cedida à outra pessoa jurídica, tal ato não teria efeitos com 

relação ao devedor, salvo se este fosse notificado, nos termos do Art. 

290 do CC. Além do mais, “o adquirente ou cessionário não poderá 

ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta 

a parte contrária“ (§ 1º do Art. 109 do CPC/2015). Portanto, a cessão do 

direito ou a transferência da administração, não altera a legitimidade das 

partes, nos termos do Art. 109 do CPC/2015. Desta forma, afasto o pedido 

de retificação do polo passivo da demanda. 4. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando o 

presente processo instruídos com a documentação necessária. 

Considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não da realização de audiência de instrução para o fim de 

firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, 

passo a analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se 

nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I 

e II do Novo Código de Processo Civil. 5. A pretensão merece juízo de 

procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma não 

possuir, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito. A parte Reclamada, ao apresentar 

defesa, afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda, eis que não possui qualquer relação contratual com a 

Reclamante. Assim, não tem como esclarecer os fatos narrados na 

petição inicial. Em que pese às alegações da defesa, tenho que a parte 

Reclamada é parte legítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, pois, conforme já afirmado anteriormente, foi ela quem solicitou 

a inscrição do nome da parte Autora no cadastro de inadimplentes. 

Portanto, cabia a ela realizar prova da regularidade da inscrição, o que 

não ocorreu, tendo em vista que nada juntou ou trouxe aos autos provas 

que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 
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quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No caso em 

tela é inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, 

haja vista que, em análise ao extrato de restrições apresentado pela parte 

Reclamante, observa-se que inexistem restrições preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por BALBINA GONCALVES 

SOARES em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. para DECLARAR a 

inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020143-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL OLAVO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO 

DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em que as 

alegações fundam-se em cobranças indevidas, haja vista que a princípio a 

parte Autora havia contratado empréstimo consignado, porém, o crédito 

era cobrado como se fosse saque em cartão de crédito, sem que isso 

fosse previamente informado a ela. Informa que nunca utilizou qualquer 

cartão de crédito, sendo que estava ciente que se tratava apenas de 

empréstimo consignado. Pugnou por liminar para que a Reclamada 

suspenda as cobranças em sua folha de pagamento e, ao final, requereu 

sua confirmação, com a condenação da Reclamada para restituir em 

dobro os valores indevidamente debitados em sua folha de pagamento, 

bem como ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Quanto às preliminares, 

deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de 

mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art.488, vez que para a 

parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do 

processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante instrui a exordial 

com a cópia digitalizada de documento comprobatório dos descontos 

diretamente em sua folha de pagamento. Além de alegar que no ato do 

contrato jamais foi informado que se tratada da contratação de um cartão 

de crédito. Contudo, após algum tempo percebeu que o valor continuava a 

ser cobrando e, ao entrar em contato com a Reclamada, foi surpreendido 

que se tratava de pagamento de cartão de crédito. No entanto, alega que 

nunca contratou os serviços atinentes a cartão de crédito, bem como 

afirma não ter utilizada cartão de crédito consignado, sendo que somente 

realizou contratação de empréstimo consignado. A Reclamada, por sua 

vez, informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu 

direito de credora. A fim de comprovar a legalidade dos descontos 

efetuados, a Reclamada trouxe aos autos o contrato (id. 2869871) 

comprovando a relação jurídica entre as partes, os comprovantes de 

transferências , demonstrando os saques através do cartão (id. 28698720 

e 2869872), bem como trouxe as faturas de consumo (id. 28698722, pág. 

14) que demonstram a utilização do cartão de crédito. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante 

deveria ao apresentar impugnação à contestação, trazer documentos que 

demonstrem os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 

373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por MANOEL 

OLAVO DE ALMEIDA em desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO ambos 

com qualificação nos autos. Revogo a liminar anteriormente concedida no 

id. 27217334. Deixo de condenar a parte Reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 
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julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015586-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de desconto indevido em seu holerite. A 

Reclamante afirma que contratou empréstimo consignado com o banco 

Reclamado, no valor de R$ 15.150,56 (quinze mil, cento e cinquenta reais 

e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas 

no valor mensal de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sendo que a 

primeira parcela tinha como vencimento o dia 22/02/2017. No entanto, a 

Requerente percebeu que o banco reclamado realizou desconto indevido 

na sua folha de pagamento no mês de janeiro de 2017, no valor de R$ 

480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Assim, requer a condenação da 

Reclamada a repetição do indébito do valor descontado indevidamente, 

bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Não merece acolhida a alegação de incompetência do 

Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias 

os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial, em especial do holerite (id. 25797793), permite constatar que 

a Reclamada procedeu desconto no contracheque da Reclamante no mês 

de janeiro de 2017, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 

No entanto, através da leitura do Contrato de Empréstimo Consignado (id. 

25798263) é possível verificar que o vencimento da primeira parcela 

deveria ocorrer no dia 22/02/2017. A reclamada, por sua vez, alega que 

as afirmações da parte autora de que os primeiros descontos ocorreram 

em janeiro de 2017 não merecem prosperar, pois o primeiro desconto 

ocorreu em 16 de fevereiro de 2017. Visando fazer provas de suas 

alegações, a Reclamada traz aos autos extrato do contrato (id. 

27456003). Contudo, destaco que o extrato trazido pela parte Reclamada 

na id. 27456003, apenas traduz que a demandada reproduziu telas dos 

seus programas de software, que em absoluto não se caracteriza como 

meio de prova idôneo, porque constitui dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Ademais, a parte Autora trouxe junto a 

petição inicial, cópias do seu holerite dos meses de janeiro e fevereiro de 

2017 (id. 25797793 e 25797796), o qual demonstra o desconto no mês de 

janeiro de 2017, contrário as regras estipuladas no Contrato de 

Empréstimo Consignado. Assim, a Reclamada deixou de trazer aos autos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora, 

ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Por 

conseguinte, impõe-se acolher o pedido consistente em condenar a 

Reclamada a restituir a quantia descontada indevidamente do 

contracheque da Reclamante, bem como em repará-la pela falha na 

prestação de serviço perpetrada. Contudo, a restituição do valor deverá 

se dar na forma simples, haja vista que não restou evidenciado no 

presente processo a má-fé da parte Requerida. Com efeito, a Reclamada 

não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude na cobrança no contracheque da 

Reclamante no mês de janeiro de 2017, o que lhe competia em face da 

relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as 

partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, 

seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente),seja pela 

verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do 

dever de impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o 

que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. A 

conduta consistente em efetuar descontos indevidos diretamente na folha 

de pagamento da Reclamante, por caracterizar abuso de direito, exige 

reparação moral. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano 

está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado por MARIZETE NEVES DA CRUZ 

SODRE em desfavor do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A para 

CONDENAR o Reclamado a restituí-la na quantia de R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais), na forma simples, atualizado pelo 

IGP-M/FGV e juros de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a título de danos morais a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual será atualizado da data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês da citação. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 494 de 720



Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016413-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016413-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANETE DA SILVA GREGORIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA na qual a parte Autora afirma 

que recebeu fatura de consumo que não concorda, uma vez que sem 

qualquer justificativa ou alteração de consumo na Unidade Consumidora 

n°. 6/262686-9, a fatura do mês de outubro de 2019, teria sofrido aumento 

abrupto. No mérito requer a revisão da fatura do mês de outubro de 2019, 

bem como requer a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Não merece acolhida a alegação de incompetência do 

Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. De plano, é de observar que restou 

comprovado que a cobrança realizada pela Requerida é legítima. A 

Reclamante afirma ser indevida a fatura referente ao mês de outubro de 

2019, no valor de R$ 3.824,00 (três mil, oitocentos e vinte e quatro reais), 

sob a justificativa de que estaria muito acima do seu consumo habitual. A 

reclamação não deve prosperar. Analisando o histórico de consumo da 

parte Autora presente na fatura impugnada (id. 26027109, pág. 01), 

verifica-se que no mês de junho, julho, agosto e setembro de 2019, houve 

registro de consumo de 1.219 kWh, 1.984 KWh, 1.788 kWh e 0 kWh, 

respectivamente. Assim, é possível constar que no mês anterior a fatura 

impugnada, não houve registro de consumo, o que fez com que houvesse 

acúmulo na fatura do mês seguinte. Dessa forma, a diferença de consumo 

combatida pela parte Autora na verdade ocorreu porque no mês de 

setembro de 2019 não houve registro de consumo, o que foi regularizado 

apenas na fatura do mês de outubro de 2019, conforme autoriza o artigo 

113, da Resolução 414 da ANEEL. Cabe salientar que todo o procedimento 

acima citado está de acordo com a Resolução nº 414, da ANEEL, portanto, 

não se verifica qualquer irregularidade no faturamento da parte autora, 

sendo que a reclamada agiu dentro dos limites estabelecidos pelo órgão 

regulador dos serviços prestados por ela. Portanto, não se verifica 

qualquer irregularidade no faturamento da Autora, sendo que a reclamada 

agiu dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador dos serviços 

prestados por ela (ANEEL). Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII). Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada, haja vista que o débito referente a utilização do serviço 

não foi pago pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 3.824,90 (três mil e oitocentos e 

vinte e quatro reais e noventa centavos). Quanto ao pedido de 

condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, rejeito a preliminar arguida 

pela defesa e no mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JANETE DA SILVA GREGORIO em desfavor da ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Ainda, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte 

autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 3.824,90 (três mil e 

oitocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data. 

Revogo a liminar anteriormente concedida na id. 26511237. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013333-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013333-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA BUENO REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS objetivando o 

reembolso do valor gasto na compra de passagens áreas que foram 

canceladas. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 
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Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não 

havendo a necessidade de provas a serem produzidas em audiência, 

autorizado resta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do 

CPC. A parte Reclamante alega que adquiriu passagens aéreas da 

Reclamada, partindo de São Paulo com destino à Mendonza, tendo como 

data de partida o dia 06 de setembro de 2019 e como data de volta o dia 

17 de setembro de 2019, pagando pela passagem o valor de R$ 1.343,02 

(hum mil, trezentos e quarenta e três reais e dois centavos). O Reclamante 

narra que no mês de julho de 2019, descobriu que estava com problemas 

de saúde. Assim, no dia 06 de Agosto de 2019, solicitou o cancelamento 

do voo e o reembolso do valor pago pela passagem aérea. Ocorre que 

após os procedimentos de cancelamento e solicitação de reembolso, 

recebeu resposta da Reclamada de que não havia valor a ser restituído. 

Diante da abusividade da Reclamada requer a condenação da Reclamada 

a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da 

companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. A 

Reclamada, ao apresentar defesa afirma que em razão da tarifa 

promocional escolhida pela parte Autora no momento da compra, ela não 

faz jus ao reembolso dos valores em razão de cancelamento, de forma 

que não poderá prosperar o seu pedido de indenização por danos morais 

e materiais, pois ao adquirir a passagem, a consumidora concordou com 

os termos da compra contratada na modalidade escolhida. Em que pesem 

as previsões contratuais de ausência de reembolso, observa-se que as 

cláusulas contratuais colocam o consumidor em extrema desvantagem, 

motivo pelo qual devem ser tidas como nulas de pleno direito, conforme 

artigo 51 do CDC, pois se revela extremamente abusivo a Reclamada 

realizar a retenção de todo valor pago pelo serviço. Ademais, o serviço de 

transporte aéreo não foi utilizado pela parte Reclamante e o cancelamento 

foi informado com antecedência de 31 (trinta e um dias) dias de forma a 

propiciar que a Reclamada comercializasse as passagens canceladas. 

Dessa forma, permitir que a Reclamada se aproprie de grande parte do 

valor pago pelo consumidor, sem que ele tenha utilizado o serviço, 

configuraria enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884, do 

Código Civil, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido da Reclamante 

para que a Reclamada proceda o reembolso do valor despendido pelas 

passagens, contudo, deverá ser descontado uma multa de 05% (cinco por 

cento). Nesse sentido: CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO - 

AQUISIÇÃO DE TRECHO DE IDA E VOLTA - DESISTÊNCIA DE UTILIZAR O 

TRECHO DE VOLTA - COMUNICAÇÃO APRESENTADA A COMPANHIA 

AÉREA COM TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA - DESCARACTERIZADO O NO 

SHOW - PEDIDO DE REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. 

DEVOLUÇÃO DA MILHAGEM RESGATADA E DA QUANTIA PAGA. 

RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE. DANOS MORAIS 

NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Defiro a gratuidade de justiça. 2. Trata-se de recurso 

interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes seus 

pedidos de devolução da milhagem, em decorrência de desistência de 

realizar a viagem, e indenização por danos materiais e morais. 3. No caso 

dos autos, a consumidora adquiriu, por meio de plano de milhagem, bilhete 

aéreo de ida (26/04/2018) e volta (07/05/2017), bem como serviço de 

transporte de bagagem, para voo que partiria de Brasília/DF com destino a 

Guarulhos/SP. Apesar de ter utilizado o trecho de ida, a autora formulou 

pedido de cancelamento do bilhete de volta em 04/05/2018. Segundo as 

rés, a utilização do trecho de ida e o pedido de desistência do trecho de 

volta caracterizaria "no show", o qual é apenado com cobranças de 

multas, não havendo o que restituir. 4. "No show" é o termo utilizado para 

as passagens reservadas em que o passageiro não se apresenta para o 

embarque. Assim, apesar de o passageiro ter utilizado o trecho de ida, a 

desistência do trecho de volta não caracteriza o "no show", uma vez que 

a impossibilidade foi comunicada à companhia aérea com antecedência de 

três dias. 5. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas 

ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 6. O 

argumento da companhia aérea de que tem direito à retenção do valor 

integral das passagens pelo fato de ter ocorrido "no show" não merece 

prosperar, pois, além de não se tratar de "no show" a previsão contratual 

nesse sentido mostra-se abusiva, e por isso merece ser declarada nula. 

7. De acordo com o disposto no art. 740 do CC, "o passageiro tem direito a 

rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe 

devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação 

ao transportador em tempo de ser renegociada". Nesse caso, o 

transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao 

passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3º, do CC). 8. 

Também determina o art. 3º da Resolução 0400/2016 da ANAC que "o 

transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de 

passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não 

ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte 

aéreo". 9. Assim, não iniciada a viagem de retorno a Brasília e comunicada 

a desistência do consumidor à empresa aérea, a devolução da milhagem 

resgatada, bem como da quantia paga pelo transporte de bagagens, é 

medida que se impõe, porém, em ambos os casos retida a multa de 5%. 

10. Por sua vez, não deve ser restituída a taxa de embarque, uma vez que 

se trata de cobrança aeroportuária. 11. Quanto ao dano moral, no caso, 

não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte 

requerente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação 

vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato 

narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a 

causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. 12. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para condenar solidariamente as rés na 

obrigação de devolver à autora as milhas resgatadas para o trecho de 

volta, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como 

de restituir a quantia paga a título de transporte de bagagens, permitida em 

ambos os casos a retenção da multa de 5%. 13. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 14. Sem custas 

e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 

55 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1167892, 07064983320188070014, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no 

DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a Reclamada 

deverá restituir ao Reclamante o valor de R$ 1.275,87 (hum mil, duzentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) de forma simples, pois 

não estão presentes os pressupostos para repetição do indébito previstos 

no artigo 42, parágrafo único do CDC. Por outro lado, não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais, pois a situação narrada não se 

constitui em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. Não se está, contudo, dizendo, com 

isso, que a parte autora não sofreu transtornos e frustrações. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida. Nesse sentido: CIVIL. 

transporte aéreo internacional. PREVALÊNCIA DAS NORMAS dos 

TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE EM 

RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - 

RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO 

UNILATERAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO. DANOS 

MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. 

Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 

636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do 

consumidor (CDC, Artigos. 2º, 3º, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas. 

II. Fatos incontroversos: i) aquisição de passagens aéreas, por parte da 

recorrente, de Cartagena/Colômbia para San Andres/Colômbia, às 16h13 

do dia 21/10/2017, e de San Andres/Colômbia para Bogotá/Colômbia, às 

14h55, do dia 24/10/2017, por meio da companhia aérea recorrida; ii) valor 

total pago pela recorrente pelos voos de R$ 536,16; c) alteração unilateral 

do voo do dia 24/10, para 12h31, com comunicação da mudança à autora, 

em 13/10/2017 (ID 6956661, pág. 2); d) pedido de cancelamento dos 

bilhetes pela recorrente, por não ter anuído à modificação; e) compra de 

novas passagens pela recorrente em outra companhia aérea; f) 

devolução pela recorrida de apenas R$ 188,11 do valor total pago pela 

autora (ausência de impugnação específica na contestação quanto a esse 

ponto). III. Pedido inicial de condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais (estimados em R$ 7.000,00), além de danos materiais de R$ 

490,29 (diferença não devolvida à autora). Recurso interposto pela 

requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 496 de 720



(improcedência do dano extrapatrimonial). IV. O dano moral precisa ser 

compreendido como aquele que possa agredir, violentar, ultrajar, 

menosprezar de forma acintosa ou profunda a dignidade humana, em que 

a pessoa se sinta reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica. Daí 

não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau 

médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de 

minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5º, incisos 

V e X). V. No presente caso, em que pese a alteração unilateral do voo 

pela recorrida, a recorrente foi comunicada da alteração (razoável) com 

mais de uma semana de antecedência, ocasião em que foi facultado o 

cancelamento dos bilhetes. Ademais, a recorrente logrou adquirir bilhetes 

em outra companhia, e seguir o planejamento da viagem, sem maiores 

intercorrências. E, ainda que o reembolso tenha sido em valor inferior ao 

devido, o inadimplemento contratual, in casu, não configura situação de 

violenta afronta aos atributos da personalidade da recorrente (CF, Art. 5º, 

V e X), a respaldar a pretendida condenação por danos extrapatrimoniais. 

Precedente do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1130700, DJE: 

19/10/2018). VI. Irretocável, pois, a sentença que condenou a recorrida 

tão somente à devolução da a diferença entre o valor reembolsado e o 

pago pelas novas passagens adquiridas após o pedido de cancelamento. 

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus 

fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). 

(Acórdão 1159723, 07393969320188070016, Relator: FERNANDO 

ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 

26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Improcedente, portanto, o 

pedido para condenação em danos morais. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente demanda 

por JOSE CARLOS PEREIRA BUENO em desfavor da LATAM AIRLINES 

GROUP S/A para CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a 

quantia de R$ 1.275,87 (hum mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta 

e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017532-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOACI ARGEMIRA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017532-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOACI ARGEMIRA CAVALCANTI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Autora nos cadastros de proteção ao crédito, pelo débito no valor de 

R$ 4.372,05 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e cinco 

centavos), contrato nº 0007868706201812, data da inclusão: 29/04/2019. 

Assim, requer a declaração de inexistência do débito inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 

do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária à designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A Reclamante afirma que 

18 de dezembro de 2018, foi surpreendida ao receber duas faturas de 

consumo de energia elétrica nos valores de R$445,12 (quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e doze centavos) e R$4.372,05 (quatro mil, 

trezentos e setenta e dois reais e cinco centavos), referentes a 

parcelamento de débitos que não havia realizado. Não concordando com 

os valores que estavam sendo cobrados, a parte Autora entrou em 

contato com a Reclamada para obter maiores informações a respeito dos 

débitos, ocasião em que descobriu que eles se tratavam de débitos 

provenientes de recuperação de consumo. Diante das informações, a 

parte Autora se deslocou até o balcão da CDL e constatou que a 

Reclamada havia inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Posteriormente, a parte Autora abriu procedimento administrativo perante o 

PROCON/MT, e nesta oportunidade a Reclamada promoveu o 

cancelamento das faturas de consumo. Ocorre que a Reclamada afirma 

ter sofrido danos morais pela inscrição indevida do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. A Reclamada, ao apresentar defesa, afirma 

que no mês de dezembro de 2018, foram encaminhadas duas farturas ao 

imóvel da parte autora, sendo os débitos referentes a uma recuperação 

de consumo por irregularidades na unidade consumidora. Ocorre que, 

assim que a Reclamante contestou os débitos, ela promoveu a aferição 

das cobranças e, considerando a medição da parte autora, entendeu por 

bem cancelar os débitos questionados, por mera liberalidade. Analisando 

os fatos narrados na contestação, tenho que os argumentos tecidos pela 

parte Reclamada não merecem acolhimento. A Reclamada aduz que o 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao créditos é proveniente de 

Recuperação de consumo, pois foi constatada irregularidade na unidade 

consumidora pertencente a parte Autora. No entanto, a Reclamada não 

prova a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, e, 

portanto, não demonstra a regularidade da inscrição do nome da parte 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Cabia a Reclamada fazer prova 

da regularidade do procedimento de recuperação de consumo, 

apresentando o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), devidamente 

assinado pela parte Autora, nos termos da Resolução 414 da ANEEL, o 

que não ocorreu. Dessa forma, a Reclamada não trouxe fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a 

alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a 

licitude da recuperação de consumo e a legalidade da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 
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Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por LOACI ARGEMIRA 

CAVALCANTI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a inexistência do débito 

que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002102-94.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA REU: ÁGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE 

LIMINAR na qual a parte Reclamante afirma que foi surpreendida com o 

corte no fornecimento de água na sua residência mesmo estando em dia 

com as faturas de consumo emitidas pela Empresa Reclamada. Diante da 

falha na prestação do serviço, a parte reclamante requer a condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 

É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A parte Reclamante afirma ser 

consumidora dos serviços fornecidos pela Empresa Reclamada através 

da matrícula nº 434527. Assevera que no dia 06 de dezembro de 2019, foi 

surpreendida pelo corte no fornecimento de água na sua residência, 

sendo que não havia nenhum débito pendente de pagamento com a 

Reclamada que pudesse justificar a suspensão dos serviços. Com a 

suspensão ilegal dos serviços a parte Reclamante afirma ter sofrido 

diversos transtornos, devendo ser indenizada moralmente pela falha na 

prestação dos serviços. Visando comprovar suas alegações, a parte 

Reclamante traz diversas faturas de consumo, senhas de atendimento, 

fotos do registro e notas fiscais. A reclamada, por sua vez, afirma na 

contestação que não houve suspensão no serviço e que na data em que 

foi citada da liminar proferida no presente processo, se dirigiu a residência 

da parte Autora e constatou que a sua ligação estava devidamente 

ativada, sem qualquer irregularidade ou falta de fornecimento de água. 

Aduz ainda que as senhas de atendimento estão sem qualquer protocolo 

de atendimento, bem como as imagens do hidrômetro não são de 

propriedade da parte Autora. Visando provar suas alegações a 

Reclamada traz aos autos laudo de vistoria o qual demonstra que o 

hidrômetro não estava lacrado. A parte Autora afirma que no dia 

06/12/2019, teve o serviço de água suspenso mesmo estando adimplente 

com as faturas de consumo. Para fazer prova constitutiva do seu direito, a 

parte Autora trouxe aos autos fotos de hidrômetro com lacre vermelho, 

visando fazer prova da suspensão do serviço (id. 28222058). Ocorre que 

analisando os documentos trazidos pela Reclamante, observa-se que o 

hidrômetro fotografado pertence a outro imóvel, pois nas imagens trazidas 

é possível verificar que a numeração do hidrômetro presente na foto 

inicia-se com a numeração Y18S, sendo que através das faturas 

apresentadas na id. 28222056, observa-se que o hidrômetro da 

Reclamante inicia-se com a numeração Y19S. Posteriormente, a 

Reclamada apresenta vistoria (id. 30082412), na qual é possível constatar 

que o hidrômetro da parte autora está localizado em um ambiente que 

possui azulejo e paredes pintadas. Dessa forma, é evidente que as fotos 

trazidas pela parte Autora na id. 28222058, não são referentes ao seu 

imóvel, o que coloca em dúvida a veracidade das alegações constantes 

na petição inicial. Outro fato que causa estranheza é a reclamada trazer 

aos autos notas fiscais indicando que ela adquiriu 80 (oitenta) garrafões 

de água mineral de 20 (vinte) litros, em virtude da falta de água (id. 

28222059 e 28222060), para fazer sua higiene básica. Ocorre que na 

hipótese de falta de água, a ação normalmente praticada é a aquisição de 

água através de caminhão pipa para abastecimento do imóvel e não a 

aquisição de 80 (oitenta) garrafões de água mineral. Por fim, a Reclamante 

traz aos autos diversas senhas de atendimento, porém, não traz aos 

autos nenhum protocolo de atendimento. Destaco que, a parte autora não 

se desincumbiu de provar o alegado, ônus que lhe incumbia, ferindo o 

disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em 

ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola 

direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código 
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Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário 

o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as 

alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de 

experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se 

destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito 

às alegações do reclamante na medida em que os fatos provados vão de 

encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I 

do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por 

Danos Morais formulado por MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA 

PEREIRA em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019128-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - 212.688.359-00 

(REPRESENTANTE)

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019128-42.2019.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL INTERESSADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM PEDIDO DE LIMINAR 

em que a parte reclamante alega falha na prestação de serviço em 

decorrência das constantes interrupções dos serviços prestados pela 

Reclamada, o que lhe causou diversos prejuízos tanto materiais quanto 

morais. Assim, requer provimento liminar para o reestabelecimento do 

serviço. No mérito, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Não merece 

acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de 

causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela Reclamada, 

pois sem nenhum esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o 

pedido, por lógica conclusão. Sabe-se que não pode o magistrado acolher 

a alegação de inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a 

defesa, sob pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido 

judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto 

aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 2º, 

da Lei 9.099/95). No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, 

arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de 

Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário 

ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por danos 

morais decorrentes de falha na prestação do serviço, desta forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. O Reclamante alega que é 

titular da Unidade Consumidora nº 6/1493783-3 e que rotineiramente vem 

sofrendo interrupção nos serviços prestados pela Reclamada, em razão 

de problemas técnicos decorrentes da falta de manutenção e 

conservação da rede distribuidora de energia. O Reclamante afirma que o 

problema persiste a anos e em razão da inércia da Reclamada em 

solucionar o problema, já ajuizou diversas demandas pelos mesmos 

problemas objeto da presente ação. A título ilustrativo, o Reclamante 

afirma que no dia 24 de novembro de 2019, houve interrupção no 

fornecimento de energia, sendo que o serviço somente foi reestabelecido 

no dia seguinte às 11h, porém, às 18h o serviço foi interrompido 

novamente, sendo reestabelecido às 23h do mesmo dia. Posteriormente, o 

Reclamante afirma que no dia 26 de novembro de 2019, o serviço foi 

interrompido às 18h e somente foi fornecido novamente após 48 (quarenta 

e oito) horas, no dia 28 de novembro de 2019. Relata ainda que no período 

das festas de final de ano, a unidade consumidora chegou a ficar 04 

(quatro) dias sem energia. O Reclamante assevera que as interrupções no 

fornecimento de energia são tão constantes que estão impossibilitando 

que ele desfrute de sua propriedade rural, pois a falta de energia está 

impossibilitando atividades como abastecimento de coxo, congelamento de 

carne e retirada de água de poço artesiano. Visando fazer prova de suas 

alegações, o autor apresenta alguns protocolos de atendimento das 

reclamações que realizou (70189249 – 60208982 – 60229959 – 61526549 

– 61713214 – 61755565 – 61759798 -60684043 – 60683941 – 60684043 – 

60671946 – 60703541 – 61832592- 61832664- 61823190- 61818381 e 

61836697). A Reclamada, ao apresentar contestação, nega a falha na 

prestação de serviço, afirma que não consta nenhuma interrupção no 

fornecimento de energia elétrica na data alegada pelo consumidor. Narra 

também que não foi constatado no seu sistema operacional qualquer 

interrupção no fornecimento de energia elétrica da parte Autora. 

Posteriormente, a Reclamada afirma a parte Autora não trouxe aos autos 

qualquer prova concreta dos fatos alegados na petição inicial. Na relação 

jurídica de direito material que o autor mantém com a concessionária de 

energia elétrica está ínsita uma relação de consumo consistente na 

prestação de fornecimento de energia. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 
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inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Dessa forma, cabia a parte 

Reclamada fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Autor, conforme determina o artigo 373, inciso II do CPC. Ocorre 

que a Reclamada fez diversas alegações sem qualquer lastro probatório, 

não produziu provas de que realiza manutenção na rede distribuidora que 

alimenta a unidade consumidora mantida pelo consumidor e sequer 

impugnou os protocolos de atendimento apresentados pela parte Autora. 

Assevero, porém, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Desta feita, a Reclamada não trouxe aos autos a comprovação de que 

tenha prestado os serviços na forma contratada, bem como na forma em 

que estabelece a legislação pertinente ao caso (Resolução 414 da 

ANEEL). Assim, ausente tais comprovações acolher o pedido do 

Reclamante é medida que se impõe. No que tange ao pedido de 

condenação em danos morais, colhe-se dos autos que o autor teve 

suspenso o fornecimento de energia elétrica indevidamente, uma vez que 

procedido mesmo estando o Reclamante adimplente. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica afeta a dignidade da pessoa humana, 

pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se torna insalubre sem o gozo 

desse bem necessário para nossa subsistência. Nesse ínterim, cumpre 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Ademais, ao sublinhar o dever de indenizar, está presente a 

hipótese da responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço 

responder, independentemente da existência de culpa, pelos danos 

causados em virtude da má prestação do serviço contratado. Quanto ao 

dano extrapatrimonial, trata-se de dano que fala por si só, ou seja, é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. À 

míngua de qualquer comprovação que infirmasse os fatos narrados na 

exordial, evidencia-se, por conseguinte, a conduta ilícita da reclamada. 

Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que as provas constantes nos, as 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). No que diz 

respeito ao dano material, tenho que o mesmo não merece acolhimento, 

tendo em visto a ausência de prova do dano patrimonial sofrido pelo Autor. 

Cabe salientar que dano material não comporta presunção devendo ser 

demonstrado através de documentação que permita identificar e 

quantificar o prejuízo suportado pelo lesado, o que não ocorreu na 

presente demanda. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por ELISEU EDUARDO DALLAGNOL em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos 

morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a partir da data do arbitramento. Torno definitiva a liminar 

anteriormente concedida na id. 26710238, com aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento da decisão. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014391-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: QUIM ROBERTO DA CONCEICAO, KIM LANNES SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual os 

Reclamantes afirmam que o voo contratado junto a Reclamada sofreu 

atraso que causou a perda da conexão. Assim, foram reacomodados em 

outro voo que chegou no destino final com atraso superior a 09 (nove) 

horas. Ao final pugnaram pela condenação da Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 
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elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminar passo à análise do mérito 

da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que os Reclamante adquiriram passagens aéreas da 

Empresa Reclamada para o trecho Joinville/SC – Cuiabá/MT, com conexão 

em Campinas/SP e Campo Grande/MS. A viagem estava prevista para o 

dia 01 de agosto de 2019, com partida em Joinville/SC às 10h55min e 

chegada no destino final às 15h50min. Contudo, os Autores afirmam que o 

voo sofreu atraso para decolar no Aeroporto de Campinas/SP e ao 

chegarem em Campo Grande/MS, os passageiros ficaram retidos dentro 

da aeronave por aproximadamente 15 (quinze) minutos, o que fez com 

que eles perdessem a conexão para o destino final (Cuiabá/MT). Diante 

disso, foram reacomodados em outro voo que partiu apenas às 23h40min, 

chegando ao destino final com atraso de aproximadamente 09 (nove) 

horas. Os Reclamantes afirmam que em virtude da falha na prestação do 

serviço tiveram que aguardar o próximo voo, o que causou diversos 

transtornos, haja vista que um dos Reclamante é um idoso de 79 (setenta 

e nove) anos, que possui saúde debilitada. Em sede de contestação, a 

empresa Reclamada alega que o voo dos Reclamantes sofreu atraso de 

10 (dez) minutos, em razão de regulamentação de segurança e embarque 

de cliente diferenciado. Contudo, aduz que os autores foram 

reacomodados em voo subsequente, a fim de que chegasse ao seu 

destino o mais cedo possível. Em que pese a Reclamada tenha afirmado 

que agiu de acordo com as normas previstas na Resolução nº 400 da 

ANAC, tenho que as determinações da agência reguladora não foram 

respeitadas. O artigo 28 da Resolução da ANAC determina que a 

reacomodação deverá ser feita a escolha do passageiro, em voo próprio 

ou de terceiro, para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Art. 28. A reacomodação será gratuita, não 

se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência 

em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser 

feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou 

de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação. Dessa 

forma, cabia a Reclamada demonstrar que ofereceu opções de 

reacomodação aos autores ou demonstrar que reacomodou o passageiro 

no primeiro voo disponível para o destino contratado, o que não foi feito. 

Assim, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de 

ordem moral causados à parte Reclamante. Com efeito, a responsabilidade 

da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. É 

incontroverso nos autos que os reclamantes contrataram os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato, já que houve atraso de aproximadamente 09 (nove) horas para 

cumprimento do itinerário de seu voo. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais aos Reclamantes, isso porque o atraso do 

voo contratado causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço. 

O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a 

qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecida a 

excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado artigo, surge o dever de 

indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As indenizações tarifadas 

previstas nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 

se aplicam às fixações de reparação de danos morais decorrentes de má 

prestação do serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o 

Código de Defesa do Consumidor (STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

20/09/2012, DJe 04/10/2012). No mesmo sentido é o entendimento no 

Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: Afastam-se as normas 

especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de 

Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. (RE 351750, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CARLOS 

BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-181 DIVULG 

24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP v. 

57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso nos autos que a 

parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não tendo sequer 

logrado comprovar que as alegadas condições climáticas desfavoráveis 

ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, inciso II). 4. 

Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida necessitou 

comprar passagem aérea em outra companhia para empreender viagem 

no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a recorrente não a 

alocou em outro vôo que satisfizesse seus compromissos no brasil, 

patente o dano material sofrido e, portanto, o dever de indenizar. 5. 

Provoca angústia e desconforto no consumidor, a delonga exagerada na 

solução do problema e a impossibilidade de a recorrente seguir, salvo por 

meio de outra companhia aérea, para o destino almejado. Assim, do 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, advieram situações que 

ocasionaram constrangimento e desconforto à recorrida, causando-lhe 

abalo à honra subjetiva. Ferido algum dos atributos da personalidade, 

restam caracterizados os danos morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) fixado a título de indenização por danos morais apresenta-se 

razoável e proporcional, não havendo motivo para redução. 7. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46, Lei 9.099/95. A recorrente responde por custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação”. (TJDFT, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Ri 

0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 28.04.2016, publicado em 

04.05.2016) No que diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada AZUL 
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LINHAS AÉREAS S.A a pagar a cada um dos Reclamantes QUIM 

ROBERTO DA CONCEIÇÃO e KIM LANNES SILVA CONCEIÇÃO a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020585-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020585-12.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIA DE FATIMA BARROS REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, e 

ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016442-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1016442-77.2019.8.11.0001 Reclamante: 

REGINA CELIA ANDRADE Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de 03 (três) inscrições indevidas dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, nos valores de R$ 871,88 (oitocentos e 

setenta e um reais e oitenta e oito centavos), com data de inclusão em 

08/01/2016, 16/09/2016 e 16/10/2016, as quais a parte reclamante 

desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. A reclamada argui 

a prescrição trienal, rejeito-a, uma vez que, na hipótese dos autos, a parte 

autora ficou ciente da negativação em 30/10/2019, estando, portanto, 

dentro do prazo prescricional. A alegação de ausência de comprovante de 

endereço do reclamante não deve prosperar tendo em vista que nos 

Juizados Especiais impera a informalidade, e tal documento não interfere 

no julgamento do caso em questão, não sendo, destarte, imprescindível, 

nesse caso. 3. No mérito, a ação é Procedente. Da análise das provas, 

permite-se constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer, verifica-se assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A requerida não apresentou 

provas da existência do débito negativado, pois não juntou contrato nem 

faturas de utilização dos serviços. A propósito: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS QUE CUJA 

PERFAZ A QUANTIA DE R$ 2.300,18 (dois mil e trezentos reais e dezoito 

centavos)- SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE, 

RECONHECENDO A INEXISTÊNDIA DO DÉBITO E CONDENANDO AO 

PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 8.000,00 (oito mil reais) - INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA REQUERENDO IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Apesar das razões expostas em recurso, 

da parte Recorrente, não restou comprovada a legalidade da negativação, 

de modo que restou incontroverso nos autos a ocorrência do dano 

moral.Não houve comprovação da legitimidade da dívida no valor de R$ 

2.300,18 (dois mil e trezentos reais e dezoito centavos), uma vez que a 

parte Reclamada não juntou aos autos contrato, gravação de áudio ou 

telas para comprovar a legalidade do débito.3. Quantum indenizatório 

fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não merece reparos. 4. Sentença 

que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em 

consonância com o entendimento majoritário, de que a indenização não 

tem o condão de ser causa de enriquecimento, mas sim de desestímulo a 
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novas desídias, além disso, se observa a inexistência de negativações 

posteriores. Manutenção da sentença em todos os termos. Recurso 

conhecido e improvido. (TURMA RECURSAL - RECURSO CÍVEL 

INOMINADO VIRTUAL Nº 0044173-36.2017.811.0001 - Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - RELATOR: PATRICIA CENI). “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE 

INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). A parte Recorrida declarou na inicial que 

teve o acesso ao crédito negado no comércio local pela Recorrente, com 

quem alega não possui débito e qualquer vínculo jurídico. São 17 

restrições que totaliza R$ 7.403,16. A parte Recorrente, em sua defesa e 

nas razões recursais, não logrou comprovar fatos diversos daqueles 

alegados na petição inicial, não desvencilhando do ônus probatório que 

recai sobre si, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do NCPC. 

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de 

restrição ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato 

ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do 

Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in ?Reparação Civil por Danos Morais?, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda relação com os critérios acima, 

devendo ser mantido, considerando se tratar de 17 restrições. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas 

da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. HONORÁRIOS E 

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 

9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Turma Recursal - 

Recurso Inominado nº.: 0041215-14.2016.811.0001 - Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que a(s) outra(s) negativação(ões) são posteriores as discutidas 

nos autos, e as anteriores existentes foram discutidas, e houve 

procedência da ação, conforme consulta no sistema PJE, autos n° 

1016439-25.2019.8.11.0001. Resta quantificar o dano moral. 3. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Rejeito o pedido contraposto, e o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, em razão do teor do julgamento. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante REGINA 

CELIA ANDRADE em desfavor da reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

negativação. Opino pela improcedência do pedido contraposto. Por 

pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros negativos do SCPC e do SERASA, apenas no 

que se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso 

de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020689-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCIO BENEDITO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020689-04.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DIRCIO BENEDITO NUNES DE SIQUEIRA Reclamada: BANCO DO BRASIL 

SA SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS e MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS na qual o autor alega 

que mesmo não tendo contratado limite de crédito junto à reclamada no dia 

03/02/2017 realizou um saque imaginando se tratar de créditos existentes 

em sua conta, no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), mas foi 

surpreendido ao ser cobrado pela ré, que alegou se tratar de utilização de 

limite de crédito. Afirma que diante do equivoco, já que não contratou limite, 

o reclamado emitiu 07 (sete) boletos no valor R$ 203,39 (duzentos e três 

reais e trinta e nove centavos), sendo a primeira parcela para o dia 

05/09/2019, totalizando R$ 1.423,73 (um mil quatrocentos e vinte e três 

reais e setenta e três centavos), para pagamento do valor sacado a titulo 

de crédito, e que das 07 (sete) parcelas contratadas pagou 04 (quatro), 

mas a reclamada efetua a cobrança em torno de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Ante a ausência de preliminares, passo a análise do 

mérito da presente, destacando que o feito amolda-se nos requisitos para 

julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Código de 

Processo Civil, porquanto não vislumbro a necessidade de produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, ademais as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 3. No mérito a pretensão é 

IMPROCEDENTE. Afirma o autor que no dia 03/02/2017 realizou um saque 

imaginando se tratar de créditos existentes em sua conta, no valor de R$ 

620,00 (seiscentos e vinte reais), mas foi surpreendido ao ser cobrado 

pela ré, que alegou se tratar de utilização de limite de crédito. Afirma que 

diante do equivoco, já que não contratou limite, o reclamado emitiu 07 

(sete) boletos no valor R$ 203,39 (duzentos e três reais e trinta e nove 

centavos), sendo a primeira parcela para o dia 05/09/2019, totalizando R$ 

1.423,73 (um mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três 

centavos), para pagamento do valor sacado a titulo de crédito, e que das 

07 (sete) parcelas contratadas pagou 04 (quatro), mas a reclamada 

efetua a cobrança em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A reclamada 

alega que o autor utilizou o limite do cheque especial e não efetuou o 

pagamento. Renegociou sua dívida e não quitou. Da análise das provas, 

permite-se constatar que o autor utilizou o limite, parcelou e não realizou o 

pagamento integral do débito, como confessado por ele mesmo. De modo 

que, a negativação é devida em razão da inadimplência do débito, não 

havendo que se falar em falha na prestação de serviço. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito pela parte 

reclamante DIRCIO BENEDITO NUNES DE SIQUEIRA em desfavor da 

reclamada BANCO DO BRASIL SA. Sem condenação nos ônus 

sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias 

impugnativas, proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019455-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº 1019455-84.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LUANA DA SILVA Reclamada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito por dívida R$ 2.817,59 (dois mil oitocentos e dezessete reais e 

cinquenta e nove centavos), inserida em 20/11/2019, que a parte autora 

desconhece sua origem. Requerendo ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 2. Observo ainda 

que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 3. No mérito a pretensão é PARCIAL 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi negativado indevidamente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a ré apresentado 

documentos que demonstrem a existência do débito negativado, uma vez 

que embora tenha apresentado termo de cessão de crédito, não 

demonstrou a existência de relação jurídica entre a parte autora e o 

cedente. Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação ora em 

apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 
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Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaca-se que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que, que no extrato de negativação juntado na mov. 

28677509, demonstra a existência de negativação(ões) anterior(es) a 

combatida nos autos, que não é(são) objeto de discussão judicial. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte reclamante LUANA DA SILVA em face da 

reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II apenas DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. Oficie-se diretamente ao órgão de proteção ao crédito onde 

consta a anotação para o fim de promover a exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos 

discutidos nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o arquivamento 

imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e homologação do 

Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cuiabá, Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu. TATYANNE NEVES 

BALDUINO Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009695-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1009695-14.2019.8.11.0001 Reclamante: 

HIGINO FERREIRA DE PINHO Reclamadas: BANCO BRADESCO S.A S E N T 

E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no valor total 

de R$ 106,71 (Cento e seis reais e setenta e um centavos), com data de 

inclusão em 21/12/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em comento, bem como indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Da análise das provas, constata-se que a parte 

Autora realmente possui relação jurídica com a reclamada referente ao 

contrato em apreço, que foi apresentado pela ré devidamente assinado 

pela autora, vez que a assinatura constante no documento confere com 

as apostas na procuração, e demais documentos anexos na mov. Id. 

25784675. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 
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reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. Assim não há como conferir crédito às alegações da 

reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua 

pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Quanto à 

litigância de má-fé rejeito, por não restar configurada. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por HIGINO FERREIRA DE PINHO 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Revogo a liminar deferida no id. 

24427246. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002380-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERONIKA DE FREITAS PIEDADE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte 

Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 443,23 

(quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), contrato nº 

0001290550201702, data 10/05/2017. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio 

da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil 

no art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

o processo instruído com a documentação necessária, considerando que 

o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não 

de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir 

julgamento a respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da 

presente destacando que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de 

Processo Civil. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente deteve junto à Reclamada a 

titularidade da Unidade Consumidora nº 1290550-1. A parte Reclamada 

trouxe junto a contestação diversos Termos de Parcelamento de Dívida no 

qual a parte Autora renegocia faturas de consumo de energia elétrica da 

Unidade Consumidora nº 1290550-1. Os Termos de Parcelamento de 

Dívida encontram-se devidamente assinados pela Reclamante e estão 

instruídos com documentos pessoais pertencentes a ela. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Reclamante foi consumidora dos 

serviços oferecidos pela Reclamada e não fez prova do pagamento das 

faturas. Cabia a reclamante acostar ao processo comprovante de 

pagamento das faturas ou ao menos demonstrar que os serviços não 

foram utilizados ou não foram fornecidos, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do Art. 373, I do CPC. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 
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possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho em parte o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que o débito inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a utilização do serviço não foi 

pago pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante 

ao pagamento do valor de R$ 8.324,56 (oito mil, trezentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e seis centavos). Quanto ao pedido de condenação da 

parte Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece 

prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal 

penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

VERONIKA DE FREITAS PIEDADE em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte 

autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 8.324,56 (oito mil, 

trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002660-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOCIDIO NUNES CORREA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte 

Reclamante afirma que seu nome foi incluso de forma indevida no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pela Empresa Reclamada, em 

virtude de dívida no valor de R$ 101,60 (cento e um reais e sessenta 

centavos), data: 10/08/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio 

da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil 

no art. 488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3.Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. A parte Reclamante afirma em sua inicial que nunca 

manteve vínculo jurídico com a empresa Reclamada. Contudo, em análise 

no sistema PJe, observa-se que ao contrário do alegado na petição inicial, 

a parte Autora foi titular da unidade consumidora nº 2625880-6, pois 

utilizou fatura de consumo de energia elétrica emitida em seu nome para 

c o m p r o v a r  e n d e r e ç o  r e s i d e n c i a l  n o  p r o c e s s o  n º 

1042940-27.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Desta forma, não 

restam dúvidas de que a Autora residiu no endereço onde a Unidade 

Consumidora geradora do débito está cadastrada. Além do mais, como é 

cediço, para que o consumidor passe a receber o fornecimento da energia 

elétrica em sua residência, basta que se dirija até uma agência da 

Reclamada e solicite a transferência ou o cadastramento da Unidade 

Consumidora para seu nome, sem a necessidade de assinatura de 

qualquer contrato. Desta forma, muito embora não exista contrato físico, 

este se presume válido, gerando todos os efeitos de um contrato escrito, 

haja vista prova de que a parte Reclamante já residiu no imóvel em que a 

UC está cadastrada. Portanto, a cobrança é devida. É que há 

determinadas relações contratuais que prescindem da existência de 

contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre 

em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 

669). Ora, se o serviço foi prestado e restou inadimplente, conclui-se que 

a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, 

no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe 

compete. Portanto, os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 
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parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes à utilização dos serviços não foram pagos pela parte 

Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento 

do valor de R$ 1.329,03 (um mil e trezentos e vinte e nove reais e três 

centavos). Quanto ao pedido de condenação à litigância de má-fé 

formulado pela reclamada, tenho que o pedido não merece prosperar, haja 

vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do NCPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LOCIDIO NUNES 

CORREA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente 

no valor de R$ 1.329,03 (um mil e trezentos e vinte e nove reais e três 

centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do 

vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir desta data. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002341-98.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDENIZE DO CARMO SILVA REU: VIA VAREJO S/A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS C/C DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que 

seu produto não foi trocado dentro do prazo legal estabelecido pelo 

Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugnou pela condenação da 

Reclamada a restituir o valor pago pelo produto, bem como a condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço, não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Alega a parte Autora que 

no dia 18 de dezembro de 2019, adquiriu junto à Reclamada, guarda roupa 

de 7 portas, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), 

sendo acordado entre as partes que a Reclamada iria entregar o guarda 

roupa e montá-lo no dia 24 de dezembro de 2019. A Reclamante afirma 

que no dia da entrega foi constatado que o produto estava danificado, 

ocasião em que foi solicitada a troca do produto com defeito. No dia 02 de 

janeiro de 2020, prepostos da Reclamada se dirigiram a residência da 

Reclamante para realizar a substituição e montagem do guarda roupa, 

ocasião em que foi constatado que o produto que seria montado era o 

mesmo que havia sido recusado dias antes por estar danificado. Assim, a 

Reclamante solicitou nova substituição do produto que não ocorreu até a 

presente data. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II 

do CPC. A Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que a parte Autora 

não fez prova de fatos constitutivos do seu direito, pois deixou de 

demonstrar o descaso dela na resolução do problema. Pois bem, 

analisando o processo, observa-se que a parte Reclamante adquiriu 

produto da Reclamada e se deparou com vício de qualidade. A parte 

Reclamante procurou a Reclamada, oportunizando a ela a solução do vício 

no produto, todavia, o produto não foi substituído no prazo legal. A 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de produto está 

prevista no artigo 18 do CDC. Nesse sentido, o Código de Defesa do 

Consumidor preceitua que: “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º - Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor 
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exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos;” Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação 

do serviço, na medida em que a Reclamada se omitiu ao não sanar os 

vícios do produto adquirido. Assim, a parte Reclamante faz jus a 

restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, tendo em vista que 

a Reclamada não exerceu o seu direito de reparar o produto no prazo 

legal de 30 (trinta) dias. No tocante ao dano moral, entendo que o mesmo 

resta evidenciado no presente caso. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada 

que não efetuar o reparo do produto no prazo legal. No que tange aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivada pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “RECURSO INOMINADO - APARELHO DE TV - 

DEFEITO NO PRODUTO COM APROXIMADAMENTE DEZ MESES DE USO 

NÃO SOLUCIONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA - 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o aparelho de TV adquirido 

pelo consumidor apresenta defeito com aproximadamente10 (dez) meses 

de uso, mas dentro do prazo de garantia é encaminhado à assistência 

técnica e não tem o vicio sanado, fato que dá ensejo à restituição imediata 

do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em 

decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, 

que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.. 3. Eleva-se o 

valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado aquém dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, se comparado a 

decisões análogas.” (Recurso Inominado nº 0011692-30.2011.811.0001, 

Turma Recursal Única/MT, Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 

01/08/2013). (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC OPINO pela 

PROCEDÊNCIA o pedido inaugural para CONDENAR a Reclamada VIA 

VAREJO S/A ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à 

título de dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente 

(IGPM-FGV) e acrescido de juros legais a partir desta decisão, bem como 

CONDENAR a Reclamada a restituir a parte Reclamante o valor de R$ 

1.073,92 (hum mil, e setenta e três reais e noventa e dois centavos), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente (IGPM-FGV) e acrescido de 

juros legais a partir do efetivo desembolso. A Reclamante deverá colocar 

o produto a disposição da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002498-71.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEIZE MARIA DE ABREU REU: BANCO PAN I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de falha na prestação de serviço por inscrição indevida dos 

dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

débitos nos valores de R$ 923,27 (novecentos e vinte e três reais e vinte 

e sete centavos), contrato nº 700489856-0 042, data da inclusão: 

04/11/2016 e R$ 2.781,40 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e 

quarenta centavos), contrato nº 509374196-4 063, data da inclusão: 

31/01/2017. Pede a declaração de inexistência dos débitos objetos da lide, 

bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica o preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A parte Reclamante 

requer na sua inicial a declaração de inexistência dos débitos inscritos 

nos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que não possui 

débitos junto a parte Requerida. Ao apresentar defesa, a parte Reclamada 

elucidou que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito é 

referente a empréstimo consignado contratado pela Autora, no valor de R$ 

9.700,56 (nove mil e setecentos reais e cinquenta e seis centavos) ser 
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pago em 72 parcelas de R$ 278,14 (duzentos e setenta e oito reais e 

quatorze centavos), através de descontos na folha de pagamento da 

parte requerente. O réu afirma que a parte autora perdeu margem para 

consignação e não houve mais descontos do valor das parcelas na folha 

de pagamento, estando a parte Autora em débito com 10 (dez) parcelas 

do contrato de empréstimo consignado, o que ensejou a negativação do 

nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito. A parte 

Reclamada combateu as alegações da parte Autora e apresentou prova 

suficiente da contratação do empréstimo consignado (id. 30036679) e da 

existência do débito por meio do demonstrativo de operação (id. 

30036683). A parte ré apresentou documentação idônea acerca do 

negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo banco réu refutaram a tese da Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pela parte Reclamada demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a parte requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por LEIZE MARIA DE ABREU em desfavor do BANCO PAN. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA DE OLIVEIRA MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002349-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA DE OLIVEIRA MAMORE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que 

teve seu nome inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 

102,67 (cento e dois reais e sessenta e sete centavos), contratos nº 

060064391000031FI, data da inclusão: 25/10/2019. Ao final, pugnou pela 

anulação do negócio jurídico, declaração de inexigibilidade do débito que 

originou a negativação em apreço, bem como a condenação da Reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Quanto às preliminares, deixo de 

examiná-las, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito 

insculpido pelo Código de Processo Civil no art.488, vez que para a parte 

Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do 

processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 
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elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora aderiu perante a Reclamada aos serviços de conta 

corrente e cartão de crédito, cuja Proposta de Abertura de Conta de 

Depósito “Pessoa Física”, segue anexa à petição contestatória. 

Analisando a assinatura presente na proposta de abertura de conta 

apresentada junto a contestação, constata-se que ela é idêntica as 

assinaturas presentes nos documentos que instruem a inicial. Assim, 

mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a assinatura presente 

na proposta de adesão é oriunda do próprio punho da parte Autora. Pois 

bem, a parte Reclamada afirma que o débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito é referente a renegociação de dívida realizada via 

Departamento de Recuperação de Créditos. A partir do dia 25 de maio de 

2019, a parte Autora deixou de realizar o pagamento das parcelas 

celebradas no Contrato de renegociação de dívida, o que fez com que seu 

nome fosse inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese não 

exista no processo contrato assinado da renegociação da dívida, pois 

esta foi feita via mobile, a contratação a contratação dos serviços 

bancários é inequívoca, conforme documentos colacionados na id. 

30227253. Ademais, nos extratos bancários apresentados na id. 

30227250, é possível verificar que a parte Autora realizou a contratação 

de diversos empréstimos pessoais. Dessa forma, cabia a parte Autora 

fazer prova de que não possuía débitos referente a utilização de crédito 

fornecido pelo banco, tendo em vista que se trata de fato constitutivo do 

seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não foi 

feito. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por BARBARA DE 

OLIVEIRA MAMORE em desfavor de BANCO BRADESCO. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS REIS COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002574-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL DOS REIS COIMBRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA na qual a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que não possui débito com a 

Empresa Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de 

R$ 789,55 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente à um suposto contrato nº 054555381000044CT, data 

da inclusão: 23/09/2016. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em apreço, bem como a condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica o preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio 

da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil 
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no art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Em que pese os argumentos tecidos 

pela parte Reclamante, em contestação a parte Reclamada combateu suas 

alegações e apresentou prova suficiente da existência do débito por meio 

das faturas (id. 30260156), de onde se denota a utilização do cartão de 

crédito, o que indica a existência de contratação e utilização do serviço 

bancário. Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que 

as alegações trazidas pelo banco réu refutaram a tese da parte 

Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço e, diante 

da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou 

danos à honra. A documentação juntada pela parte Reclamada demonstra 

o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a 

utilização do benefício colocado a disposição da Reclamante, não se 

podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transação realizadas, bem como 

pagamentos, sugerindo evidência acerca da efetiva utilização do cartão 

de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 

credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a parte requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por RAFAEL DOS REIS COIMBRA em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Revogo a liminar anteriormente concedida na id. 

29328559, sem a aplicação de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001289-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na 

qual a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma 

indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, 

a pedido da parte Reclamada, por dívida no valor de R$ 108,10 (cento e 

oito reais e dez centavos), contrato nº. 0331431619, data da inclusão 

11/10/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 
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afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A Reclamada requer o 

indeferimento da exordial, vez que a parte Reclamante não teria acostado 

o extrato de negativação original. Contudo, verifico que a parte Autora 

acostou extrato de negativação legível e em seu nome. Caberia a 

Reclamada acostar ao processo outro extrato a fim de demonstrar a 

inexistência da negativação, não sendo o caso de indeferimento da inicial, 

mas sim de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito 

autoral, o que levaria à improcedência da demanda. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação, a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno e faturas de 

consumo. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação 

apenas traduzem que a demandada reproduziu documentos dos seus 

programas de software, que não são meio de prova idôneo, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LUCINEIDE PEREIRA DA 

COSTA em desfavor de VIVO S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Processo Número: 1001383-15.2020.8.11.0001
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SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001383-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS na qual a parte 

Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, por débito no valor de R$ 139,80 (cento e trinta e nove 

reais e oitenta centavos), contrato nº. 0000000025977-MT, data: 

23/07/2015. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 
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que originou a negativação em comento, bem como pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A Reclamada requer o 

indeferimento da exordial, vez que a parte Reclamante não teria acostado 

o extrato de negativação original. Contudo, verifico que a parte Autora 

acostou extrato de negativação legível e em seu nome. Caberia a 

Reclamada acostar ao processo outro extrato a fim de demonstrar a 

inexistência da negativação, não sendo o caso de indeferimento da inicial, 

mas sim de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito 

autoral, o que levaria à improcedência da demanda. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação, a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno e faturas de 

consumo. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação e as 

faturas de consumo apenas traduzem que a demandada reproduziu 

documentos dos seus programas de software, que não são meio de 

prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada com a exordial, 

verifico que a parte Autora não possui negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ARIOSVALDO 

FRANCISCO DA SILVA em desfavor de VIVO S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 514 de 720



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002087-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRO ANEZ DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO PAN I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL POR INSERÇÃO 

INDEVIDA NO SPC em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 3.956,40 (três mil, 

novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), data da 

inclusão: 28/12/2019. Ao final, pugnou declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação objeto da presente demanda, bem como 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que a parte Autora 

contratou empréstimo consignado sob número 706073479-0, formalizado 

em 02/04/2015, no valor de R$ 3.496,66 (três mil, quatrocentos e noventa 

e seis reais e sessenta e seis centavos), à ser pago em 96 parcelas de 

R$ 94,20 (noventa e quatro reais e vinte centavos). Relata que houve 

ausência de desconto nas folhas 09/2016, 08/2018, 03/2019, 10/2019 

motivo pelo qual ocasionou atraso no contrato e a devida negativação do 

autor. Contudo, a própria Reclamada se contradiz e informa que a parte 

Reclamante realizou alguns pagamentos via débito em conta na data 

17/04/2017 no valor de R$15,00 (quinze reais), 28/04/2017 no valor de 

R$84,06 (oitenta e quatro reais e seis centavos) e 03/04/2019 no valor de 

R$94,20 (noventa e quatro reais e vinte centavos e via boletos em 

23/10/2018 no valor de R$97,15 (noventa e sete reais e quinze centavos) 

e 20/12/2019 no valor de R$94,20 (noventa e quatro reais e vinte 

centavos), sendo que estes pagamentos regularizaram o contrato. Desta 

forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas 

que viessem a comprovar a regularidade da cobrança objeto da presente, 

pois ela mesmo afirma que o contrato encontra-se regularizado. Por assim 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida 

em favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento emanado pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, a parte 

autora não possui restrições preexistentes em seu nome. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SANDRO ANEZ DE ALMEIDA 

em desfavor de BANCO PAN para DECLARAR a inexistência do débito 

inscrito nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito que 

gerou negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Torno definitiva a 

liminar anteriormente concedida na id. 28229601, sem a aplicação de 

multa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1018378-40.2019.8.11.0001 Reclamante: 

AMARAIZA SILVA DE QUEIROZ GOMES Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de 04 (quatro) inscrições indevidas dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, nos valores de R$ 81,19 (oitenta e 

um reais e dezenove centavos), contrato n.º 07.0000020151495662570, 

com data de inclusão em 11/12/2015, as quais a parte reclamante 

desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. A reclamada argui 

a prescrição trienal, rejeito-a, uma vez que, na hipótese dos autos, a parte 

autora ficou ciente da negativação em 14/11/2019, estando, portanto, 

dentro do prazo prescricional. Quanto à juntada do comprovante original 

de negativação, rejeito, tendo em vista que a documentação anexada pela 

parte autora é pertinente. Em relação à inépcia da inicial, arguida pela 

reclamada, não se vislumbra seu acolhimento, posto que na peça 

preambular, a parte reclamante aponta com clareza os fatos, a causa de 

pedir e o pedido. 3. No mérito, a ação é Procedente. Da análise das 

provas, permite-se constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante 

afirma desconhecer, verifica-se assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A requerida não 

apresentou provas da existência do débito negativado, pois não juntou 

contrato nem faturas de utilização dos serviços. A propósito: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS QUE 

CUJA PERFAZ A QUANTIA DE R$ 2.300,18 (dois mil e trezentos reais e 

dezoito centavos)- SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE, 

RECONHECENDO A INEXISTÊNDIA DO DÉBITO E CONDENANDO AO 

PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 8.000,00 (oito mil reais) - INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA REQUERENDO IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Apesar das razões expostas em recurso, 

da parte Recorrente, não restou comprovada a legalidade da negativação, 

de modo que restou incontroverso nos autos a ocorrência do dano 

moral.Não houve comprovação da legitimidade da dívida no valor de R$ 

2.300,18 (dois mil e trezentos reais e dezoito centavos), uma vez que a 

parte Reclamada não juntou aos autos contrato, gravação de áudio ou 

telas para comprovar a legalidade do débito.3. Quantum indenizatório 

fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não merece reparos. 4. Sentença 

que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em 

consonância com o entendimento majoritário, de que a indenização não 

tem o condão de ser causa de enriquecimento, mas sim de desestímulo a 

novas desídias, além disso, se observa a inexistência de negativações 

posteriores. Manutenção da sentença em todos os termos. Recurso 

conhecido e improvido. (TURMA RECURSAL - RECURSO CÍVEL 

INOMINADO VIRTUAL Nº 0044173-36.2017.811.0001 - Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - RELATOR: PATRICIA CENI). “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE 

INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). A parte Recorrida declarou na inicial que 

teve o acesso ao crédito negado no comércio local pela Recorrente, com 

quem alega não possui débito e qualquer vínculo jurídico. São 17 

restrições que totaliza R$ 7.403,16. A parte Recorrente, em sua defesa e 

nas razões recursais, não logrou comprovar fatos diversos daqueles 

alegados na petição inicial, não desvencilhando do ônus probatório que 

recai sobre si, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do NCPC. 

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de 

restrição ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato 

ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do 

Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in ?Reparação Civil por Danos Morais?, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda relação com os critérios acima, 

devendo ser mantido, considerando se tratar de 17 restrições. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas 

da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. HONORÁRIOS E 

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 

9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Turma Recursal - 

Recurso Inominado nº.: 0041215-14.2016.811.0001 - Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 
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e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Rejeito o pedido contraposto, e o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, em razão do teor do julgamento. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante AMARAIZA 

SILVA DE QUEIROZ GOMES em desfavor da reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Opino pela improcedência do pedido contraposto. 

Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 

410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do reclamante dos cadastros negativos da SERASA, apenas no que 

se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019524-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019524-19.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARLENE MARIA DA SILVA Reclamada: TIM S/A VISTOS ETC. Ante o 

acordo celebrado pela parte reclamante e o reclamado no movimento 

29687851, e cumprido na mov. 30603287, opino pela HOMOLOGAÇÃO, e 

consequentemente, pela extinção do processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’ do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. Sentença submetida à 

apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU. 

TATYANNE NEVES BALDUINO Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018644-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL TEIXEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1018644-27.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MISAEL TEIXEIRA DE MORAES Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de 04 (quatro) inscrições indevidas dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, nos valores de R$ 69,44 (sessenta 

e nove reais e quarenta e quatro centavos), inserida em 26/01/2019, R$ 

69,44 (sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), inserida em 

26/02/2019 (oitenta e um reais e dezenove centavos), R$ 69,44 (sessenta 

e nove reais e quarenta e quatro centavos), inserida em 26/03/2019, e R$ 

247,68 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), 

inserida em 26/05/2019, as quais a parte reclamante desconhece a 

origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto à juntada 

do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista que a 

documentação anexada pela parte autora é pertinente. Em relação à 

inépcia da inicial, arguida pela reclamada, não se vislumbra seu 

acolhimento, posto que na peça preambular, a parte reclamante aponta 

com clareza os fatos, a causa de pedir e o pedido. 3. No mérito, a ação é 

Procedente. Da análise das provas, permite-se constatar que o registro 

dos dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a reclamante afirma desconhecer, verifica-se assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A requerida não apresentou provas da existência do débito 

negativado, pois não juntou contrato nem faturas de utilização dos 

serviços. A propósito: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS QUE CUJA PERFAZ A QUANTIA DE R$ 

2.300,18 (dois mil e trezentos reais e dezoito centavos)- SENTENÇA QUE 

JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE, RECONHECENDO A INEXISTÊNDIA DO 

DÉBITO E CONDENANDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 8.000,00 
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(oito mil reais) - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA REQUERENDO 

IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA 

DÍVIDA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Apesar 

das razões expostas em recurso, da parte Recorrente, não restou 

comprovada a legalidade da negativação, de modo que restou 

incontroverso nos autos a ocorrência do dano moral.Não houve 

comprovação da legitimidade da dívida no valor de R$ 2.300,18 (dois mil e 

trezentos reais e dezoito centavos), uma vez que a parte Reclamada não 

juntou aos autos contrato, gravação de áudio ou telas para comprovar a 

legalidade do débito.3. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) não merece reparos. 4. Sentença que analisa o conjunto 

probatório e fixa o valor da indenização em consonância com o 

entendimento majoritário, de que a indenização não tem o condão de ser 

causa de enriquecimento, mas sim de desestímulo a novas desídias, além 

disso, se observa a inexistência de negativações posteriores. 

Manutenção da sentença em todos os termos. Recurso conhecido e 

improvido. (TURMA RECURSAL - RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL 

Nº 0044173-36.2017.811.0001 - Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - 

RELATOR: PATRICIA CENI). “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO -DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM SERASA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, 

CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 

927, CC). A parte Recorrida declarou na inicial que teve o acesso ao 

crédito negado no comércio local pela Recorrente, com quem alega não 

possui débito e qualquer vínculo jurídico. São 17 restrições que totaliza R$ 

7.403,16. A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não 

logrou comprovar fatos diversos daqueles alegados na petição inicial, não 

desvencilhando do ônus probatório que recai sobre si, na forma do artigo 

6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do NCPC. Não havendo comprovação da 

legalidade da inscrição em órgãos de restrição ao crédito, a inscrição 

mostra-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, 

nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do 

CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. A jurisprudência do e. Superior 

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, 

ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg 

no AREsp 179.301/SP). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in ?

Reparação Civil por Danos Morais?, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas 

dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, 

considerando se tratar de 17 restrições. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte 

Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação.RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (Turma Recursal - Recurso Inominado nº.: 

0041215-14.2016.811.0001 - Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá) 

Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, legalidade e 

regularidade da cobrança que gerou a negativação ora em apreço, 

permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção 

indevida do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de 

relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. A 

conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou manter o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido.. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Insta ressaltar que, no presente caso, é inaplicável a Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, que as outras negativações 

são posteriores as discutidas nos autos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Rejeito o pedido contraposto, e o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, em razão do teor do julgamento. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante MISAEL 

TEIXEIRA DE MORAES em desfavor da reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Opino pela improcedência do pedido contraposto. 

Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 

410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do reclamante dos cadastros negativos da SERASA, apenas no que 

se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 
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Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017990-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NEPONUCENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1017990-40.2019.8.11.0001 Reclamante: 

GABRIEL NEPONUCENO DA SILVA Reclamadas: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 84,92 (oitenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos), com data de inclusão em 17/04/2017. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A reclamada argui inépcia 

à inicial pela juntada de comprovante em nome de terceiro, tem-se que não 

deve prosperar tal preliminar, tendo em vista que nos Juizados Especiais 

impera a informalidade, e tal documento não interfere no julgamento do 

caso em questão, não sendo, destarte, imprescindível, nesse caso. 

Quanto à juntada do comprovante original de negativação, rejeito, tendo 

em vista que a documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Da análise das provas, 

constata-se que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a ré 

referente ao contrato em apreço, pois a ré apresentou contrato assinado, 

faturas e outros documentos que não foram impugnados especificamente 

pela parte autora. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a Requerida 

em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, 

viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral 

(Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível 

consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis 

as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de 

experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se 

destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito 

às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de 

encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência. Quanto à litigância de má-fé rejeito, por não restar 

configurada. Com relação ao pedido CONTRAPOSTO, acolho parcialmente 

para que o reclamante pague a reclamada o valor negativado de R$ 84,92 

(oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GABRIEL NEPONUCENO DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido CONTRAPOSTO, para condenar o reclamante a 

pagar a reclamada o valor de R$ 84,92 (oitenta e quatro reais e noventa e 

dois centavos), referentes ao débito negativado, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da data da sentença, mais juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data da contestação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de 

Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que 

naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 

parte Reclamada, por débito no valor de R$ 487,93 (quatrocentos e oitenta 

e sete reais e noventa e três centavos), contrato nº 570853231000091CT, 

disponível em 20/11/2015. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

pela condenação da parte Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No 

que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela 

Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em que pesem as alegações da defesa, verifico que a Reclamada 

nada juntou ou trouxe aos autos que viesse a comprovar a origem, 

validade e regularidade da cobrança objeto da presente. Assim, a parte 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiro os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim, a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado ao 

processo, verifico a inexistência de negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALESSANDRO GOMES 

DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A para DECLARAR a 

inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Autora nos cadastros de proteção ao crédito, pelo débito no valor de 

R$ 137,95 (cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), 

contrato nº 1513937579, data 05/02/2019. Assim, requer o cancelamento 

do débito objeto da lide, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 

do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Acolho 

o pedido de retificação do polo passivo para constar a denominação SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. No caso dos autos, pretende a parte 

reclamada que seja negado o pedido de concessão de assistência judicial 

gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os processos de 

custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. 

Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser 

apreciada no exame de eventual recurso inominado. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. O Reclamante afirma que no dia 19 de 

dezembro de 2019, recebeu diversas cobranças do Serasa, a respeito de 

um débito em aberto junto a empresa Reclamada no valor de R$ 137,95 

(cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). O Reclamante 

relata que não possuía nenhum débito com a empresa Reclamada. Diante 

disso, efetuou reclamação administrativa para saber o que estava 

ocorrendo. Como a Reclamada solicitou prazo para responder a 

reclamação e, como o Autor não podia esperar o prazo exigido pela 

Reclamada, efetuou o pagamento da quantia de R$ 41,39 (quarenta e um 

reais e trinta e nove centavos) para quitação do débito e baixa da 

restrição. Posteriormente, a Reclamada respondeu a reclamação 

administrativa, informando que ocorrera fraude com os dados do autor e 

que a cobrança era indevida. Ocorre que a Reclamada não restituiu o 

valor pago pelo Autor, bem como este alega ter sofrido danos com a 

restrição indevida do seu nome, pois sofreu diminuição no seu “score”. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que o Reclamante afirma 

indevido vez que não possui relação jurídica com a Reclamada. A 

Reclamada alega que a negativação decorreu em razão da inadimplência 

da Reclamante perante a empresa. Contudo, deixou de trazer aos autos a 

comprovação da relação jurídica havida entre as partes a justificar a 

negativação procedida. Dessa forma, não trouxe fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a 

alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a 

licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da 

relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as 

partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, 

seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela 

verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do 

dever de impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o 

que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a 

inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos 

órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). No que diz respeito ao dano material, tenho que 

ele restou devidamente comprovado na presente demanda, pois o 

Reclamante realizou o pagamento de valor que não devia, visto que a 

própria Reclamada reconhece a ocorrência de fraude com os dados do 

consumidor, conforme e-mail (id. 28354179). Assim, a Reclamada deverá 

proceder a devolução do valor de R$ 41,39 (quarenta e um reais e trinta e 

nove centavos) pago pelo autor, de forma dobrada, conforme determina o 

artigo 42, parágrafo único do CDC. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por HEBERT 

PRATTS MEIRA CHAVES em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento 

(Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês do arbitramento, bem como para CONDENAR a Reclamada a 

restituir ao Reclamante a quantia de R$ 82,72 (oitenta e dois reais e 

setenta e dois centavos) referente à cobrança indevida, já na forma 

dobrada, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo 

desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação; Retifique-se o polo passivo da presente 

demanda para constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002423-32.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA REU: AYMORE I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA na qual a parte Reclamante alega que seu nome foi inscrito 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte 

Reclamada, por débito no valor de R$ 40.109,00 (quarenta mil, cento e 

nove reais), contrato 00000020027966607000, data da inclusão: 

16/12/2019. No entanto, a parte Autora afirma que não reconhece o débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pois possui um contrato 

financiamento de veículo com o banco Reclamado e este encontra-se sem 

parcelas em atraso. A parte Autora relata que a fatura 20 de 36 venceu 

em um domingo, assim, tentou efetuar o pagamento do boleto no próximo 

dia útil, segunda feira, contudo, não conseguiu, pois era exibida a 

mensagem de que o boleto estava vencido. Assim, entrou em contato com 

o Banco Reclamado que somente informou novo código de barras para 

pagamento no dia 02/10/2019. O pagamento da parcela foi feito, assim, 

afirma que não possui nenhum débito que pudesse originar a inscrição 

objeto da presente demanda. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

pela condenação da parte Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela parte Reclamada não 

merece guarida, devendo ser rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia 

de prestadores de serviço, sendo, portanto, corresponsável por qualquer 

vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Já com relação a 

preliminar de intervenção de terceiro, esta não merece acolhimento, em 

razão do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis vedar 

qualquer forma de intervenção de terceiro, conforme artigo 10 da Lei 

9.099/95. Ademais, caso a Reclamada se sinta lesada de alguma forma, 

possui meios legais de ajuizar demanda contra o suposto causador do 

dano. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

A parte Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que o comprovante de 

pagamento apresentado pela parte autora não está apto a baixar a parcela 

do contrato de financiamento, pois é possível perceber no comprovante 

que o beneficiário do pagamento é pessoa diversa dele. O Reclamado 

ainda narra que boleto de cobrança é um instrumento financeiro, simples e 

prático, sendo necessário apenas que o consumidor preste atenção nos 

dados para não pagar boletos fraudados, o que não aconteceu no caso 

em comento. Por fim, afirma que não é responsável pelos fatos narrados 

na presente demanda, pois não cometeu nenhuma falha na prestação do 

serviço, bem como o comprovante de pagamento apresentado pela parte 

Autora é originário de fraude, sendo que a consumidora tinha o dever de 

identificar a fraude na compensação do pagamento. Analisando 

detidamente os autos verifico que as alegações da parte Reclamada não 

merecem procedência. Os documentos juntados pela parte Autora 

demonstram que a parte Reclamada enviou a ela número de código de 

barras para a quitação de parcela do contrato de financiamento. O número 

do código de barras foi enviado pela Reclamada, após a consumidora 

realizar contrato telefônico com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. 

Não tinha como a Reclamante saber que o número do código de barras 

recebido continha traços de adulteração, pois o número do código foi 

obtido através do serviço de atendimento ao consumidor mantido pela 

própria Reclamada. Ademais, não se mostra razoável exigir que o 

consumidor se atente às divergências entre um código de barras original e 

um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento 

conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração. O fato é 

que o boleto foi devidamente adimplido pela parte Autora, conforme 

comprovante (id. 28286096). Como o código de barras proveniente de 

fraude foi enviado pelo próprio Reclamado, não pode o consumidor ser 

punido por falha no sistema de segurança dele. A ocorrência de fraude no 

boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois decorre 

do risco do empreendimento, o qual não pode ser imputado ao consumidor. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACORDO 

EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

PAGAMENTO EFETUADO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA 

EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO 

INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Aduziu o autor ter firmado contrato de financiamento de veículo com o 

primeiro réu (BANCO PAN S/A) e que em 12/04/2019 teria entrado em 

contato com o banco para negociar a quitação da dívida. Sustentou haver 

recebido do BANCO PAN S/A uma proposta via whatsApp, no dia 

16/04/2019, oferecendo a quitação pelo valor de R$ 4.115,67. Relatou ter 

efetuado o pagamento do boleto por intermédio da Caixa Econômica 

Federal, sendo que o comprovante tem como beneficiário o segundo réu 

BANCO INTER. Aduziu que após o pagamento continuou a receber várias 

ligações de cobrança referente ao inadimplemento das parcelas. 

Requereu a condenação dos réus à restituição em dobro e reparação por 

danos morais. 2. Trata-se de recurso (ID 12594033) interposto pelo 

BANCO PAN S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes 

os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 

4.115,67. 3. Nas suas razões, sustenta que o boleto juntado aos autos, 

referente à suposta quitação do contrato, é falso, pois não pertence ao 

BANCO PAN S/A. Alega que também fora vítima de fraude praticada por 

terceiro, pois o banco réu/recorrente só emite boletos com código 104 

(CEF) e 623-2 (BANCO PAN). Assevera não ser devida a devolução de 

valores pelo banco réu/recorrente, uma vez que o autor/recorrido não 

realizou o pagamento em duplicidade, mas sim para banco diverso. Aduz 

que o demandante agiu sem cautela mínima ao efetuar o pagamento de 

boleto com valor considerável que não pertencia ao BANCO PAN S/A. 

Defende não ter agido de má-fé, tampouco praticado qualquer conduta 

ilícita, porquanto não teve qualquer participação direta no evento que deu 

origem aos danos experimentados pelo demandante. Pugna pelo 

provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados 

improcedentes. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de 

natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos 

conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do 

consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na 

prestação dos serviços. 5. A Súmula nº 479 do STJ dispõe que "As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias". 6. Os elementos de prova coligidos ao 

feito confirmam que o autor/recorrido recebeu boleto em que constava 

como beneficiário o BANCO PAN S/A, para quitar as parcelas 

remanescentes do contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 

4.115,67, com vencimento em 17/04/2019, mesma data do pagamento (ID 

12593991). 7. Impende salientar ainda que o boleto continha os dados 

corretos do consumidor (nome e CPF) e a discriminação das parcelas em 

aberto, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do autor/recorrido ao 

efetuar o pagamento do documento fraudado. 8. Ademais, não se mostra 

razoável exigir que o consumidor se atente às apontadas divergências 

entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela 

emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam 
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sua adulteração. 9. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz 

incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude 

cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do 

infrator (art. 14, § 3º, II, CPC), pois se trata de fortuito interno, relacionado 

à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. 

Precedente: Acórdão 1120580, 07007320820188070011, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data 

de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada. 10. Se o sistema adotado pelo banco réu/recorrido é falho, no 

que se refere à segurança das informações inerentes aos dados 

pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o 

fornecedor de serviços arcar com os danos causados. 11. Não obstante, 

embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço, tal conduta 

não teve o condão de macular os direitos da personalidade do 

consumidor, mostrando-se inapta a acarretar danos morais. No caso 

concreto, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem 

a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou a 

comprovação de que ele teria suportado significativo prejuízo em 

decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré/recorrente. 12. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da 

condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos 

do art .  46 da Lei  n.º  9.099/95.  (Acórdão 1221355, 

07034071020198070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no 

DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em que pese às 

alegações da parte Reclamada esta não trouxe fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante, cingindo-se a 

alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Assim, a parte 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado ao 

processo, verifico a inexistência de negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA em desfavor de AYMORE para DECLARAR a inexistência a 

inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, 

objeto da presente demanda, bem como CONDENAR a parte Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 28286892, sem a 

aplicação de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002743-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega ser indevida, uma vez que 

não possui débito com a Reclamada que justifique a negativação de seu 

nome no valor de R$ 153,57 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e 

sete centavos), contrato nº 647056093000087EC, data da inclusão: 

29/09/2016. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 
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constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar 

de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o 

art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a 

ação é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação 

a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, 

os quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, 

a parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. A parte Reclamada requer o indeferimento da exordial, vez 

que a Reclamante não teria acostado o extrato de negativação original. 

Contudo, verifico que a parte Autora acostou extrato de negativação 

legível e em seu nome. Caberia a Reclamada acostar ao processo outro 

extrato a fim de demonstrar a inexistência da negativação, não sendo o 

caso de indeferimento da inicial, mas sim de ausência de comprovação 

dos fatos constitutivos do direito autoral, o que levaria à improcedência da 

demanda. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução e 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que os registros dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir, verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em que pesem as 

alegações da defesa, verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos 

autos que viesse a comprovar a origem, validade e regularidade da 

cobrança objeto da presente. Assim, a parte reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, II 

do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado ao 

processo, verifico que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE 

ANTONIO OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO para DECLARAR 

a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002716-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TABATA PEREIRA PAIM GROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002716-02.2020.8.11.0001. 

AUTOR: TABATA PEREIRA PAIM GROSSI REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATRASO DE 

VOO na qual alega a reclamante que seu voo contratado junto à requerida 

sofreu alterações unilaterais, sendo cancelado, sendo reacomodada em 

outro voo, chegando ao destino final somente no dia seguinte. Ao final 
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pugnou pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois 

bem. Verifico que a parte Reclamante adquiriu passagens aéreas perante 

a Reclamada correspondente ao trecho Cuiabá/MT – Natal/RN, com 

conexão em Guarulhos/SP, com embarque previsto para às 09h55min do 

dia 22/11/2019, com chegada em Natal/RN às 17h50min do mesmo dia. 

Contudo, o voo sofreu atraso e posteriormente cancelamento, sendo que 

a Reclamante foi reacomodada em outro voo que partiu apenas às 

14h00min de Cuiabá/MT, chegou em Guarulhos/SP às 17h01min, decolou 

às 21h40min e chegou no destino final às 01h05min do dia seguinte, 

acumulando atraso de 07 (sete) horas para chegar ao destino final. Em 

sua defesa a Requerida aduziu, em síntese, que por manutenção não 

programada na aeronave o voo contratado pela Autora foi cancelado. 

Portanto, aduz que agiu na segurança de seus passageiros, não podendo 

ser responsabilizada por motivo de força maior. Alega, ainda, que 

forneceu todo suporte a parte Autora. No entanto, da análise dos autos e 

dos documentos anexos, verifico que a Reclamada não logrou êxito em 

demonstrar os fatos articulados na defesa. Destaco que o contrato 

firmado entre as partes previa a prestação do serviço em determinado 

período, sendo que a alteração unilateral perpetrada pela parte da 

Reclamada, acarretou prejuízos à Autora, que chegou ao seu destino final 

com cerca de 07 (sete) horas de atraso. Ademais, poderia a Reclamada 

providenciar voo em outra companhia aérea, em horário que a parte autora 

pudesse chegar ao destino final em intervalo de tempo menor, o que não 

ocorreu. Destaca-se que a impossibilidade de operação por manutenção 

não programada se traduz em risco da atividade empresarial desenvolvida 

pela Reclamada, cujo prejuízo não pode ser transferido ao consumidor. 

Ademais, verifica-se que, embora se trate de fato excepcional, o mesmo é 

previsível, tendo a Reclamada condições de minimizar ou providenciar 

meios para não causar danos aos seus clientes. Portanto, resta 

inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem 

moral e material causado a reclamante. Com efeito, a responsabilidade da 

reclamada como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alteração unilateral, 

não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução 

nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

à parte reclamante, isso porque a alteração unilateral do itinerário 

contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação de serviços 

contratados. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge 

da falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. 

CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na 

malha aérea, que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía 

sobre a demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. 

Danos materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da 

importância despendida com alimentação. 3. Danos morais que 

independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de 

lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância 

dos parâmetros fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que 

diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelos motivos expostos 

alhures, estabeleço como quantum indenizatório a título de danos morais o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por TABATA PEREIRA PAIM GROSSI em face LATAM 

AIRLINES GROUP S/A para CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-66.2020.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002757-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IARA REGINA FULCO GUI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS na qual alega a parte Reclamante que 

seu voo contratado perante a Reclamada sofreu atraso de 03 (três) 

horas, o que lhes causou a perda de uma reunião de trabalho e 

consequentemente, um contrato de prestação de serviço. Ao final pugnou 

pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais e pela perda de uma chance. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

improcedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante a princípio adquiriu passagens aéreas da empresa 

reclamada, para o dia 15 de fevereiro de 2019, saindo de São Paulo/SP às 

17h45min e chagando ao seu destino final (Cuiabá/MT) às 19h10min. 

Contudo, alega que seu voo inicialmente contratado sofreu atraso de 03 

horas, o que impediu que ela chegasse a tempo de realizar uma reunião e 

fechar um contrato de prestação de serviço de reforma, o que lhe causou 

danos patrimoniais. Em contestação sustenta a Reclamada que houve 

atraso devido às condições climáticas, porém o atraso foi de apenas 01 

(uma) hora e 35 (trinta e cinco) minutos. Alega, ainda, que a Autora não 

comprovou a ocorrência da perda de uma chance. Com efeito, ao 

contrário do que sustenta a autora não ocorreu um atraso na sua viagem 

de 03 (três) horas, haja vista que o voo inicial contratado estava previsto 

para chegar às 19h10min, sendo que com a alteração do voo a autora 

chegou às 21h41min, com atraso de 1h30min, conforme demonstrado pela 

Reclamada, o que não é capaz de gerar o direito à indenização por dano 

moral. Portanto, a espera total em viagem, em relação ao itinerário 

inicialmente contratado, ultrapassou 01(uma) horas e 30(trinta) minutos, 

não há que se falar em condenação da Reclamada em indenização por 

danos morais. Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante é no 

sentido de que o dever de indenizar somente se configura nas hipóteses 

de atraso de mais de quatro horas e quando não houver a prestação de 

assistência devida. Nesse sentido: “Ementa: “CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 4 

(QUATRO) HORAS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 141/2010 DA ANAC. 

AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAR DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE 

VOO DE RETORNO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA QUE NÃO 

SE DESLOCOU AO AEROPORTO EM TEMPO HÁBIL. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71003316841, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

26/01/2012) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO INFERIOR A 04 HORAS. 

ATRASO TOLERÁVEL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS. NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de 

recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que 

julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. 2. A recorrente argumenta, em síntese, que só tomou 

conhecimento do atraso do voo no momento em que já estava 

embarcando, pois a companhia aérea não a informou a respeito da 

questão. Alega, ainda, que não conseguiu chegar ao seu destino a tempo 

de cumprir a agenda do seu consultório. Afirma que os danos morais 

estão configurados. Contrarrazões apresentadas. 3. A relação entre as 

partes é de consumo, motivo pelo qual se aplica ao caso as normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor. 4. A princípio, cabe 

assinalar que as informações elencadas na inicial podem gerar confusão 

quanto ao tempo de atraso do voo e correto horário de chegada ao 

destino. O cartão de embarque da autora (ID 13029872) indicava que o 

voo sairia às 09h55min de Brasília, chegando à cidade de Natal às 

11h35min. Contudo, cabe assinalar que o voo entre Brasília e Natal não 

dura apenas 01h40min, como propõe o cartão de embarque, sendo que a 

divergência de horários decorre do "horário de verão", conforme será 

explicitado. 5. Na inicial (ID 13029867, pág. 2), a parte autora junta a tela 

de um site que aponta que o voo partiu de Brasília às 13 horas e chegou 

às 15h44min; todavia, na contestação apresentada pela parte ré, é 

disponibilizado um "link" de acesso ao Sistema da Anac com o horário de 

t o d o s  o s  v o o s 

(https://sistemas.anac.gov.br/sas/siros/%28S%28d0whmaaycsnnkktb1rn

bapml%29%29/view/vra/frmConsultaVRA). Nesse link, ao restringirmos o 

voo em questão para o período de 25/11/2018 à 27/11/2018 é possível 

identificar um "padrão" no horário previsto para o voo, qual seja: partida às 

09h55min e chegada às 12h35min. Assim, é possível concluir que o cartão 

de embarque da parte autora, ao indicar o horário de chegada às 

11h35min, estava computando o horário na cidade de Natal em 2018. 

Contudo, o sistema na Anac aponta, para os mesmos voos, 12h35min 

como horário de chegada em Natal, o que permite concluir que os horários 

indicados pelo sistema são aqueles na cidade de Brasília (com o Horário 

de Verão), e não em Natal. Logo, a tela juntada pela parte autora, em que 

assinala que o seu voo chegou às 15h44min, aponta o horário de Brasília, 

o que também coincide com a tela do sistema da Anac disponibilizado pela 

ré. Ou seja, o voo pousou na cidade de Natal às 14h44min, no horário 

local, o que também pode ser confirmado pela tela ID 13029875, a qual 

demonstra que o primeiro atendimento médico da parte autora naquele dia 

aconteceu às 15h53min (paciente "Livia"). 6. Por todo o exposto, é 

possível identificar que a parte autora sairia de Brasília às 09h55min 

(horário local), com chegada prevista à cidade de Natal às 11h35min 

(horário em Natal); contudo, naquele dia, o voo saiu de Brasília às 13 hora 

(horário local), pousando em Natal às 14h44min (horário em Natal). 

Apurado, pois, que o atraso do voo foi de pouco mais de 3 horas, 

passa-se à análise de eventul dano moral. 7. Ainda que a parte autora 

sustente a ausência da assistência prevista no artigo 27 da Resolução nº 

400 da Anac, destaca-se que nos atrasos entre 2 e 4 horas deve ser 

ofertado apenas alimentação. Contudo, o não fornecimento de refeição ou 

de um voucher individual, por si só, não é suficiente para caracterizar o 

abalo moral, inclusive porque a parte autora é médica, sendo razoável 

concluir que, mesmo diante da falta da assistência pela ré, não teria ficado 

impossibilitada de se alimentar, eis que possuí condicões financeiras para 

adquirir alimentação no local. 8. Ademais, o prejuízo financeiro por 

precisar remarcar consultas não é matéria apta a ensejar abalo moral, 

visto que ensejaria eventual dano material. Ainda, alega a parte autora que 

o atraso do voo, com a necessidade de remarcar consultas, ocasionou 

prejuízo à sua reputação. Todavia, não se ignora que a parte autora 

agendou a sua chegada à Cidade de Natal às 11h35min, com as suas 

consultas iniciando às 13h30min. Ocorre que a requerente fixou um tempo 

reduzido entre sua chegada de outro Estado e o início dos atendimentos, 

estando sujeita não apenas à eventual atraso no voo, mas a qualquer 

outro imprevisto que pudesse surgir. Cumpre ponderar, também, que o voo 
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pousou às 14h44min pelo horário local e que os atendimentos se iniciaram 

às 15h53min, de modo que o atendimento da maioria das pacientes 

previstas para aquele dia foi realizado (ID 13029875 e 13029873), razão 

pela qual o aborrecimento não acarretou prejuízos irremediáveis à sua 

atividade profissional. 9. Enfim, é salutar indicar que o atraso foi inferior a 

4 horas, sendo que, não obstante os aborrecimentos causados, as 

Turmas Recursais possuem entendimento que atrasos inferiores a 4 horas 

não justificam a indenização por danos morais. Nesse sentido: (Acórdão 

1186770, 07568810920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 

25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não se verifica a 

ocorrência de danos morais no presente caso. 10. Recurso da parte 

autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte 

recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em 

razão da concessão da gratuidade de justiça, ora concedida. 12. Acórdão 

elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 

9.099/1995. (Acórdão 1231235, 07344244620198070016, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 

19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No 

que diz respeito a indenização pela perda de uma chance, tenho que ela 

não merece acolhimento, tendo em vista fragilidade da prova trazida pela 

parte Autora para demonstrar os fatos. A parte Autora traz aos autos 

apenas um e-mail para comprovar que ficou impossibilitada de comparecer 

a reunião e, por consequência, perdeu a chance de pactuar contrato de 

prestação de serviço de reforma na casa de um cliente. Ocorre que 

e-mail, desassociado de outros meios de prova, não é meio idôneo para 

provar os fatos alegados na presente demanda. O e-mail pode ser 

facilmente produzido de forma unilateral pela parte Autora para 

representar uma falsa realidade, não podendo ter certeza acerca da 

veracidade do seu conteúdo. Ademais, a parte Autora poderia trazer mais 

provas para demonstrar o estágio avançados das negociações. Um 

contrato de prestação de serviço de reforma demanda várias 

negociações, vistorias ao imóvel, projetos, orçamentos e propostas como 

os orçamentos. A parte Autora tinha o ônus de comprovar o estágio 

avançado das negociações e a grande probabilidade de efetivação do 

negócio, o que não ocorreu. Desta forma, entendo que os fatos ocorridos 

caracterizam, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação 

jurídica existente entre as partes, comuns e rotineiros na vida em 

sociedade. É oportuno frisar que, em que pese ser desnecessário a 

comprovação do dano moral, dada a sua subjetividade, os fatos 

geradores de tais danos podem e devem ser objetivamente demonstrados. 

Assim, somente há se falar em dano moral, quando há abalo percuciente à 

personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse não verificado 

no caso em comento. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

promovido pelo reclamante IARA REGINA FULCO GUI em face da 

reclamada AZUL LINHAS AEREAS S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº 1019252-25.2019.8.11.0001 Reclamante: 

AILCE FERNANDES DE OLIVEIRA Reclamadas: BANCO ITAUCARD S/A S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 

69,56 (sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), Data da 

Inclusão: 26/05/2018, a qual a parte reclamante alega desconhecer a 

origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. A Preliminar de 

Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. No que tange a preliminar de ausência da pretensão 

resistida, arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a 

parte reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito em 

razão de negativação indevida, e pagamento de indenização por danos 

morais, dessa forma, o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Ademais, tendo a requerida negativado o nome da parte 

autora, não se fazia necessária a busca da via administrativa para gerar o 

direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. 3. No mérito, a ação é 

improcedente. Da análise das provas, constata-se que a parte Autora 

realmente possui relação jurídica com a reclamada referente ao contrato 

em apreço, pois a reclamada demonstrou que o débito se trata de 

adiantamento em conta, como se demonstra pela documentação inclusa no 

Id. 28720290. O reclamado anexou em sede de contestação, proposta de 

abertura de conta, extratos e outros documentos que não foram 

impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a 

existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. NATURA. RELAC AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO 

COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSE 

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA 

RECLAMADA. NEGATIVAC AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS 

ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE NCIA DE 

PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa 

Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos 

documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram 

impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do 

pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos 

protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois 

configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. 

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu 

nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a 

prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 

1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que, os documentos colacionados pela parte 

Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Nesse 

caso, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 
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vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

NCPC. A Requerida não incorreu em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII) . Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Dessa forma, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na 

medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, 

impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela parte reclamante AILCE FERNANDES DE 

OLIVEIRA em desfavor da reclamada BANCO ITAUCARD S/A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019728-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019728-63.2019.8.11.0001 Reclamante: 

REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS Reclamada: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por dívida no R$ 7.392,10 (sete mil, trezentos e noventa e dois 

reais e dez centavos), disponibilizado em 08/11/2019, as quais a parte 

reclamante desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

3. No mérito, a pretensão merece Procedência. Da análise das provas, 

constata-se que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer, 

verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Na contestação, a parte ré não logrou êxito em 

demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito 

negativado. Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação ora em 

apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

parte reclamante REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS em desfavor da 

reclamada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da negativação. Por pertinência, 

INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante 

dos cadastros negativos do SCPC, apenas no que se refere aos débitos e 

o contrato discutido nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo 

desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos 

termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019417-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY WEBERTON RAMOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019417-72.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JHONY WEBERTON RAMOS FRANCA Reclamadas: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

valor total de R$ 2.535,50 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta centavos),, com data de inclusão em 11/11/2019. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Rejeito a retificação do 

CNPJ, já que consta o informado pela ré na distribuição do processo 3. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Da análise das provas, 

constata-se que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a 

reclamada referente ao contrato em apreço, que foi apresentado pela ré 

devidamente assinado pela autora, vez que a assinatura constante no 

documento confere com as apostas na procuração, e demais documentos 

anexos na mov. Id. 28463061. Ademais, a requerida juntou termo de 

cessão, notificação e outros documentos que a parte autora não 

impugnou especificamente. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que, 

os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas 

a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a Requerida 

em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, 

viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral 

(Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível 

consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis 

as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de 

experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se 

destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. Assim não há como conferir crédito 

às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de 

encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I 

do CPC/2015, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

JHONY WEBERTON RAMOS FRANCA em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009270-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON ALECSANDER DE CARVALHO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS DE CARVALHO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº: 1009270-84.2019.8.11.0001 

RECLAMANTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME RECLAMADO: MARLON 

ALECSANDER DE CARVALHO COSTA e CARLOS DE CARVALHO COSTA 

S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 
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relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA na 

qual o reclamante pretende o recebimento de R$ 3.058,00 (três mil e 

cinquenta e oito reais), referente ao contrato de prestação de serviço 

firmado pelas partes no valor total de R$ 3.358,00 (três mil trezentos e 

cinquenta e oito reais), entrada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e 

o remanescente parcelados em 11 (onze) prestações mensais de R$ 

278,00 (duzentos e setenta e oito reais), com vencimentos entre 

15.09.2015 à 15.07.2016 É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Verifica-se nos autos, que 

as partes reclamadas apesar de devidamente citadas e intimadas, não 

compareceram à audiência de conciliação realizada nestes autos, nem 

apresentou a contestação. Desta forma, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito, a ação é PROCEDENTE. 

Como se pode averiguar nos autos, a parte reclamante pleiteia o 

recebimento das parcelas R$ 3.058,00 (três mil e cinquenta e oito reais), 

referentes as parcelas inadimplidas pelos reclamados no período de 

15.11.2015 à 15.03.2016 e 15.06.2016 à 15.09.2016, no valor total de R$ 

3.058,00 (três mil e cinquenta e oito reais). No caso dos autos, os 

reclamados não apresentaram provas de quitação dos valores ora 

cobrados pela parte autora, que demonstrou a existência de dívida não 

liquidada, de modo que são verdadeiros os fatos narrados na inicial, não 

contestada pelos reclamados. Vejamos o seguinte julgado sobre o tema, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES 

PRESCRITOS. ÔNUS DA PROVA. Tendo a parte autora se incumbido do 

ônus da prova que lhe era devido com a apresentação dos cheques e não 

tendo a parte requerida, ora apelante, apresentado qualquer documento 

demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, nos moldes do artigo 373 do CPC, não há se falar em modificação 

do ato judicial vergastado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - APL: 00136484420178090125, Relator: AMARAL WILSON DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 22/03/2019) Destarte, é o autor credor do valor retro 

descrito, vez que apresentou prova de seu crédito, não tendo os 

reclamados produzido prova que pudesse modificar ou extinguir o direito 

do autor. III - DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contido na inicial, com resolução do mérito, com esteio na norma do 

art. 487, inciso I do CPC, para o fim de: CONDENAR os reclamados 

MARLON ALECSANDER DE CARVALHO COSTA e CARLOS DE 

CARVALHO COSTA ao pagamento da importância de R$ 4.088,82 (quatro 

mil e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), em favor da reclamante 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME, devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M/FGV, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO 

o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009270-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON ALECSANDER DE CARVALHO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS DE CARVALHO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº: 1009270-84.2019.8.11.0001 

RECLAMANTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME RECLAMADO: MARLON 

ALECSANDER DE CARVALHO COSTA e CARLOS DE CARVALHO COSTA 

S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA na 

qual o reclamante pretende o recebimento de R$ 3.058,00 (três mil e 

cinquenta e oito reais), referente ao contrato de prestação de serviço 

firmado pelas partes no valor total de R$ 3.358,00 (três mil trezentos e 

cinquenta e oito reais), entrada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e 

o remanescente parcelados em 11 (onze) prestações mensais de R$ 

278,00 (duzentos e setenta e oito reais), com vencimentos entre 

15.09.2015 à 15.07.2016 É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Verifica-se nos autos, que 

as partes reclamadas apesar de devidamente citadas e intimadas, não 

compareceram à audiência de conciliação realizada nestes autos, nem 

apresentou a contestação. Desta forma, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito, a ação é PROCEDENTE. 

Como se pode averiguar nos autos, a parte reclamante pleiteia o 

recebimento das parcelas R$ 3.058,00 (três mil e cinquenta e oito reais), 

referentes as parcelas inadimplidas pelos reclamados no período de 

15.11.2015 à 15.03.2016 e 15.06.2016 à 15.09.2016, no valor total de R$ 

3.058,00 (três mil e cinquenta e oito reais). No caso dos autos, os 

reclamados não apresentaram provas de quitação dos valores ora 

cobrados pela parte autora, que demonstrou a existência de dívida não 

liquidada, de modo que são verdadeiros os fatos narrados na inicial, não 

contestada pelos reclamados. Vejamos o seguinte julgado sobre o tema, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES 

PRESCRITOS. ÔNUS DA PROVA. Tendo a parte autora se incumbido do 

ônus da prova que lhe era devido com a apresentação dos cheques e não 

tendo a parte requerida, ora apelante, apresentado qualquer documento 

demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, nos moldes do artigo 373 do CPC, não há se falar em modificação 

do ato judicial vergastado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - APL: 00136484420178090125, Relator: AMARAL WILSON DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 22/03/2019) Destarte, é o autor credor do valor retro 

descrito, vez que apresentou prova de seu crédito, não tendo os 

reclamados produzido prova que pudesse modificar ou extinguir o direito 

do autor. III - DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contido na inicial, com resolução do mérito, com esteio na norma do 

art. 487, inciso I do CPC, para o fim de: CONDENAR os reclamados 

MARLON ALECSANDER DE CARVALHO COSTA e CARLOS DE 

CARVALHO COSTA ao pagamento da importância de R$ 4.088,82 (quatro 

mil e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), em favor da reclamante 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME, devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M/FGV, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO 

o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 
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movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019856-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019856-83.2019.8.11.0001 Reclamante: 

BRUNO PEREIRA REIS Reclamada: OI S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida no R$ 121,04 (cento e vinte e 

um reais e quatro centavos), disponibilizado em 14/07/2015, a quaL a 

parte reclamante desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

A reclamada argui a prescrição, rejeito-a, uma vez que, na hipótese dos 

autos, a parte autora ficou ciente da negativação em 06/12/2019, estando, 

portanto, dentro do prazo prescricional. 3. No mérito, a pretensão merece 

Procedência. Da análise das provas, constata-se que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Por outro 

lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação 

pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando 

apenas telas sistêmicas, faturas e relatório, que se cuidam de provas 

unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 

declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos 

morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a 

empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado 

contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a 

regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao 

contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas 

aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a 

efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. 

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da 

empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, 

certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela 

empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar 

a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de 

anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção 

ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua 

ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma 

Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse 

Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não 

tendo a requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade da 

cobrança que gerou a negativação ora em apreço, permanece a 

reclamada no campo das meras alegações, haja vista que não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida 

do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. A 

conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou manter o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido.. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante BRUNO 

PEREIRA REIS em desfavor da reclamada OI S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 
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arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A 

RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos da 

Serasa, apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido 

nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 

9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018574-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLNEY LEITE DE LIMA OAB - MT3550/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1018574-10.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARCELO AUGUSTO BORGES Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em que alega a parte reclamante ter 

recebido faturas que não concorda, uma vez que sem qualquer 

justificativa houve a alteração de consumo de sua Unidade Consumidora 

nº 6/286107-8, sendo que a fatura do mês de novembro/2019 e 

dezembro/2019, foram emitidas nos valores de R$ 1.237,81 (um mil 

duzentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) e R$ 1.282,35 (um 

mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) 

respectivamente, havendo um aumento abrupto e injustificado. Ao final, 

pugnou pela revisão das faturas contestadas, a declaração de 

inexistência do débito, bem como a condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observa-se ainda 

que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. A Preliminar de Incompetência, não 

merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida 

pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pela declaração de inexistência de débito em razão da cobrança 

indevida, e pagamento de indenização por danos morais, dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. 3. No mérito, a demanda é parcialmente procedente. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se 

que nos meses de novembro e dezembro de 2019, a parte Reclamante 

recebeu faturas com aumento injustificado, e que mesmo buscando a 

empresa reclamada para efetuar as contestações de consumo, não 

obteve êxito. Assim, resta claro e incontroverso nos autos de que houve 

aumento significativo no valor das faturas contestadas pela parte 

reclamante. Em sua defesa, a reclamada sustenta que as faturas são 

devidas, e que não há nada de errado com a leitura realizada. Contudo, o 

consumo Autoral nos meses contestados na presente demanda, 

apresenta consumo superior aos meses anteriores. Além do mais, a 

demonstração de situação excepcional incumbe à concessionária, sendo 

impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. Nesse 

sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O 

fornecimento de água é considerado serviço essencial, devendo ser 

prestado de modo adequado e eficaz, como disposto no artigo 6º, inciso 

X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não obstante a necessidade de 

contraprestação pelo usuário, o valor do serviço deve estar vinculado à 

quantidade de água efetivamente consumida, dentro dos critérios 

estabelecidos em lei. O débito deve ser aferido com base em elementos 

objetivos, e, obviamente, dispondo o consumidor de meios para questionar 

eventual cobrança que entenda excessiva, sendo necessária 

comprovação por parte da concessionária quanto ao que foi efetivamente 

consumido. Assim, merece guarida a pretensão do autor, porquanto a 

fatura que causou sua irresignação mostra um valor exorbitante frente à 

média de consumo de meses anteriores e posteriores. Porém, não tem 

aplicação o disposto no artigo 940 do Código Civil, com a penalidade de 

repetição dobrada do valor indevidamente pretendido ou aquele 

equivalente à dívida inexistente em razão da ausência de comprovada 

má-fé da concessionária Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 

70018548032, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Armando Bezerra Campos, Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE 

ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A 

EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante 

a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova 

que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do 

consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão 

da medição, conforme regra do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 2. 

Se nada há nos autos a demonstrar a regularidade da medição 

questionada, em montante muito superior à média anterior e posterior do 

fornecimento, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos 

seis meses anteriores, conforme adequadamente assegurado pelo juízo 

de origem, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, em razão da inexistência de 

contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 20110111930250ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 

265). Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 
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verossímeis, portanto, as faturas dos meses de junho/19 a outubro/2019, 

devem ser retificadas. No que tange a pretensão indenizatória referente 

aos danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece 

juízo de improcedência. No presente caso, a parte reclamante não 

demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial, não 

tendo ocorrido a suspensão do fornecimento, nem a negativação do nome 

da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Cediço que a 

indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante 

ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e 

injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial 

propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à 

reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCELO 

AUGUSTO BORGES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apenas para DETERMINAR a retificação 

da fatura referentes aos meses de novembro/2019 e dezembro/2019, 

para que seja aferido o nos termos do inciso III, do art. 130, da 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 da ANEEL. Por pertinência, 

TORNO DEFINITIVA a liminar concedida nos autos, sem imposição de 

multa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000821-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES REQUERIDO: COMPANHIA 

DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

alegando a parte reclamante falha na prestação do serviço prestado pela 

Reclamada em razão de cobrança indevida de serviço não contratado. 

Pede a condenação da Reclamada à repetição do indébito, bem como a 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Código de Processo Civil. A Reclamante alega que a empresa 

Reclamada está realizando descontos indevidos em sua conta corrente 

desde o mês de abril de 2018, referentes a serviços não contratados. 

Assim, afirma que teria pago indevidamente a quantia total de R$ 1.032,40 

(hum mil e trinta e dois reais e quarenta centavos). Por sua vez, a 

Reclamada apenas alega que recebeu a Proposta de Adesão de Seguro 

em nome da parte autora, devidamente preenchida e firmada. Diante disso, 

aceitou o risco e passou a prestar a cobertura descrita no anexo 

Certificado de Seguro. Da análise dos autos, tenho que assiste razão à 

Reclamante, pois a Reclamada não logrou êxito em comprovar a 

contratação dos seguros. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

deduzida é medida que se impõe, devendo a Reclamada proceder a 

restituição da quantia paga indevidamente, bem como reparar moralmente 

a consumidora em razão da falha na prestação de serviço. É cediço que a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a Reclamada cometeu ato ilícito ao não prestar 

os serviços na forma contratada pela consumidora. In casu, o dano moral 

é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, no momento em que a Reclamada não agiu dentro dos limites do 

contrato, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, 

prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a 

dignidade do Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos 

conforme contratado. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 
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financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). No que concerne aos danos 

materiais reputo devidos em razão das cobranças realizadas nas faturas 

colacionada aos autos, no valor total de R$ 1.032,40 (hum mil e trinta e 

dois reais e quarenta centavos), na forma dobrada, conforme dispõe o 

parágrafo único do art. 42 do CDC. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

formulado por ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES em desfavor da 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL para CONDENAR ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais 

corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação e a restituir à Reclamante a quantia de R$ 1.032,40 (hum 

mil e trinta e dois reais e quarenta centavos), na forma dobrada, corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso acrescidos 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002520-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MORAIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA OAB - MT26401/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002520-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA MORAIS DE CASTRO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, e 

ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021205-24.2019.8.11.0001 

.REQUERENTE: DANILO DE MORAES ROCATTO, ZACARIAS FERREIRA 

DIAS, GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS REQUERIDO: VICTOR G ESPER & 

CIA LTDA I – RESUMO DOS FATOS Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 

nº 9.099/99). Cuida-se de reclamação em que os fatos fundam-se na 

alegação de falha na prestação dos serviços decorrente da negativa de 

hospedagem reservada por meio do sítio Booking.com. Pede reparação em 

danos morais que estima em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada 

Reclamante. É a síntese. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. Não restando dúvida sobre tratar-se de relação de consumo 

a do caso em análise, nada obsta que se opere a facilitação da defesa do 

direito dos reclamantes mediante a inversão do ônus da prova, eis que 

verossímeis suas alegações (CDC, art. 6º, VIII). Análise dos autos permite 

verificar que os Reclamantes realizaram a reserva de duas diárias em 

quarto triplo (reserva nº 3655269606) para os dias 08/12/2019 a 

10/12/2012, na cidade de Marília/SP no hotel Reclamado, mediante o site 

Booking.com, utilizando o desconto do sistema de fidelidade GENIUS. 

Aduzem que pagaram pela reserva o valor de R$ 165,24 (cento e 

sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). E que ao chegarem ao 

hotel às 3h00 (três horas) foram impedidos de se hospedar pelo 

funcionário da Reclamada, sob o argumento de que inexistia a reserva 

informada. Acrescentam que tentaram de todas as formas solucionar 

amistosamente a perlenga, porém a hospedagem, embora paga, foi 

negada pelo preposto da Reclamada. A empresa Reclamada confirma que 

realiza reservas mediante o site Booking.com, porém alega que o citado 

site não informou à empresa a respeito da reserva realizada pelos 

Reclamantes. Aduz que a situação narrada pelos Reclamantes não tem o 

condão de a ensejar reparação em danos morais. A rigor, a alegação da 
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demandada de que o sítio Booking.com não lhe informou sobre a reserva 

não lhe exime de trazer essa prova, já que bastaria que demostrasse em 

juízo a inexistência da informação, o que podia ser facilmente obtido com 

uma reprodução fotográfica da tela de seu computador onde se pudesse 

visualizar as reservas feitas na data indicada, ou mesmo com uma carta 

subscrita pelo referido sítio de internet esclarecendo o fato. Logo, análise 

dos documentos juntados aos autos, seja na exordial, seja na 

contestação, permite inferir de modo claro e seguro que os Reclamantes 

logram comprovar a reserva para hospedagem no hotel Reclamado nos 

dias 08/12/2012 a 10/12/2012 e que, para tanto, pagaram a quantia de R$ 

165,24 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 

Ademais, a Reclamada confirmou que trabalha com reservas mediante a 

intermediação do site Booking.com, legitimando a conclusão de que não é 

veraz a alegação de que essa empresa deixou de informá-la quanto à 

reserva realizada pelos Reclamantes, tornando ilícita a conduta de negar a 

hospedagem. Isso nada mais é do que aplicar as regras da experiência 

comum para haurir a conclusão de que foi abusivo não honrar o contrato, 

ainda mais nas condições informadas pelos autores. Diga-se ainda que a 

falha de comunicação entre o site Boonking.com e o hotel Reclamado não 

pode ser escusa para o descumprimento do contrato pactuado com os 

Reclamantes. A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. A Reclamada deve garantir o mínimo 

de segurança nas transações realizadas pelos seus usurários, 

especialmente quanto ao cumprimento das ofertas e contratos firmados 

perante suas parceiras comerciais. Impõe-se, assim, a condenação da 

reclamada ao pagamento dos danos morais causados aos Reclamantes, 

com a falha e deficiente prestação de serviço. No que guarda relação dom 

os danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, é 

evidente que nas condições informadas e provadas pelos autores, ao 

chegarem de madrugada, cansados, sentindo-se frustrados e irados com 

o ocorrido, torna certa a obrigação de indenizar por danos dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Reputo, assim, oportuno a ordem de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

ação para CONDENAR a Reclamada VICTOR G ESPER & CIA LTDA a pagar 

a cada um dos Reclamantes pelos danos morais que experimentaram, 

DANILO DE MORAES ROCATTO, ZACARIAS FERREIRA DIAS e GLEYDE 

KELLY GUERREIRO DIAS, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valores 

que serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a 

partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação MM. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila 

Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PEREIRA OAB - MT27620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS BUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO DE BARROS BOMFIM OAB - SP332757-O (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA ALMEIDA DE BARROS BOMFIM OAB - MT20529/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000924-13.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON CARLOS PEREIRA REQUERIDO: GENESIS BUS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Em audiência de conciliação as partes chegaram à solução 

consensual – acordo. Não há qualquer óbice legal à celebração da 

transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Camila Silva de Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-27.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

ILSON FERNANDES SANCHES OAB - 041.592.761-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003167-27.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ILSON FERNANDES SANCHES INTERESSADO: BANCO 

BRADESCO SA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

reclamação cível cuja causa de pedir reside na alegação de falha na 

prestação dos serviços fornecidos pela Reclamada, vez que foi vítima de 

fraude/estelionato, contudo, a Reclamada negou-se a estornar as 

compras indevidas realizadas em seu cartão de crédito. Ao final a parte 

Autora pugnou pela declaração de inexigibilidade das compras 

indevidamente realizadas em seu cartão de crédito, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais e materiais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. Inexistem preliminares a 

serem analisadas. 4. No mérito a pretensão é procedente em parte. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando presente a 

verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a hipossuficiência do 

consumidor, por estes motivos, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Alega a Reclamante 

que foi vítima de um golpe em 13/11/2019, onde indivíduos o informaram 

que seu cartão havia sido clonado na cidade de Sorriso/MT e que 

precisaria entregá-lo ao funcionário do banco. Informa que recebeu em 

sua residência um rapaz com vestindo “social”, portanto, o crachá do 

banco, tendo entregado o cartão. Aduz que os fraudadores utilizaram seu 

cartão para realizar várias compras depois do dia 13/11/2019, que 

totalizaram o importe de R$ 4.352,02 (quatro mil e trezentos e cinquenta e 

dois reais e dois centavos). Narra que efetuou o pagamento da quantia de 

R$ 3.017,68 (três mil e dezessete reais e sessenta e oito centavos) que, 

acrescida à cobrança em janeiro/2020 no valor de R$ 1.333,34 (mil e 

trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), resulta na 

cobrança indevida na ordem de R$ 4.351,02 (quatro mil e trezentos e 

cinquenta e um reais e dois centavos), a qual pede a repetição de indébito, 

na ordem de R$ 8.702,04 (oito mil e setecentos e dois reis e quatro 

centavos). Em contrapartida, a Reclamada apresentou defesa alegando 

que a Reclamante não comprovou o alegado, bem como que não possui 

responsabilidade no caso, haja vista que o Autor foi vítima de golpe 

perpetrado por terceiros, tendo cedido sua senha e seu cartão, 

tratando-se de culpa exclusiva do consumidor. Contudo, verifica-se pelas 

provas carreadas aos autos que o Reclamante foi vítima de fraude, sendo 

que a Reclamada não tomou a precaução necessária para evitar os 

prejuízos causados ao consumidor. Além disso, a Reclamada não 

comprovou que as compras realizadas a partir de 13/11/2020 foram 

realizadas pelo Reclamante. Tendo, inclusive, o Reclamante comprovado 

que em 05/12/2019 relatou ao banco a respeito da fraude, conforme 

documento colacionado no Id. nº 28462090. Ademais, os danos causados 

ao Autor decorrem de risco da atividade da Reclamada não podendo ser 

suportado pelo consumidor. A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL – 

sentença de improcedência – recurso da autora – possibilidade - cartão 

de crédito – utilização – fraude – operações não reconhecidas pela 

requerente – vítima do "golpe do motoboy" - onus do banco em comprovar 

a regularidade das operações – responsabilidade objetiva - risco pela 

atividade - inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - responsabilidade 

objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude – Súmula 479 

do C. STJ - inversão do ônus da prova – fornecedor de serviço que 

responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) –– inexigibilidade 

reconhecida – danos morais devidos – fixação do valor indenizatório em 

R$ 15.000,00, com correção monetária a partir da publicação do acórdão 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) – 

sentença reformada – recurso provido. HONORÁRIOS CONTRATUAIS - 

honorários advocatícios contratuais que são decorrentes de avença 

estritamente particular – impossibilidade de ressarcimento pela parte que 

não participou do ajuste – pretensão afastada – precedentes do STJ e 

dessa E. Câmara – recurso não provido. SUCUMBÊNCIA - em razão da 

mínima sucumbência da autora, custas e despesas integralmente pelo réu 

– honorários da autora fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC. (TJ/SP; Apelação 1034431-10.2018.8.26.0100; Relator 

(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de 

Registro: 23/08/2018). DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C.C. DANOS MORAIS. "Golpe do motoboy". Hipótese em que a autora foi 

induzida a entregar seu cartão a terceiro, que realizou compras e saques. 

Despesas manifestamente incompatíveis com o perfil da correntista. 

Inexigibilidade reconhecida. Inteligência do art. 14, § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito 

interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Danos morais 

configurados. Indenização devida. Sentença reformada. RECURSO 

PROVIDO. (TJ/SP; Apelação 1005995-24.2017.8.26.0602; Relator (a): 

Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Sorocaba - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data 

de Registro: 24/08/2018). Quanto ao dano moral, cumpre anotar que o 

caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, o Reclamante, por erro da 

Reclamada, teve várias compras realizadas em seu cartão de crédito, pois 

o sistema do banco não constatou que as transações não seguiam o perfil 

do consumidor, o que demonstram a falha na prestação dos serviços. De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 
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nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando 

para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo 

contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito reputo indevido, vez que não comprovado pelo 

Reclamante o pagamento da quantia de R$ 4.351,02 (quatro mil e trezentos 

e cinquenta e um reais e dois centavos), conforme alegado em sua 

petição inicial. Por fim, verifica-se que a tutela de urgência concedida no 

Id. nº 28497818 foi descumprida pela Reclamada que tendo ciência desde 

05/02/2020 para imediatamente suspender as cobranças objeto da lide, 

ainda as realizou na fatura que teve fechamento em 20/02/2020. Sendo 

assim, impõe aplicação das astreintes deferidas na citada decisão. III - 

DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por ILSON 

FERNANDES SANCHES em desfavor a BANCO BRADESCO SA para: 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id. 28497818 dos autos; 

para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às compras 

realizadas por terceiros no cartão de crédito do Autor nos dias 13 ao dia 

15 de novembro de 2019, no importe total de R$ 4.352,02 (quatro mil e 

trezentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), bem como todos os 

encargos e juros por elas gerados; e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente com incidência do 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação; para a CONDENAR da 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título 

de astreintes. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014148-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: DILZA MARIA DE CARVALHO REQUERIDO: OI S.A, VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de Reclamação em que as alegações se 

fundam na ocorrência de falha na prestação de serviço por parte das 

operadoras Reclamadas que não realizaram a portabilidade da linha 

telefônica da Reclamante, mesmo após várias tentativas de solução 

administrativa. Ao final o reclamante pugnou pela condenação das 

Reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, 

bem como na obrigação de fazer, no sentido de concretizar a portabilidade 

não realizada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, I inciso, do Código de Processo Civil. 3. No mérito impõe-se lançar 

édito de PROCEDÊNCIA EM PARTE. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte Autora alega ser proprietária da 

linha telefônica nº. 65 3627-1497, tendo solicitado portabilidade da 

Reclamada OI S/A. para a Reclamada VIVO S/A. em 23/11/2018. Segue 

alegando que a Reclamada VIVO S/A. realizou a instalação de um número 

provisório, para posteriormente efetivar a portabilidade. No entanto, a 

promessa não foi cumprida, o que gerou a cobrança de faturas referentes 

aos serviços prestados pelas duas Reclamadas. A Reclamada VIVO S/A. 

sustenta que as cobranças são legitimas, bem como que não houve 

pedido de portabilidade, mas sim a instalação dos serviços em nome de 

outra pessoa. A Reclamada OI S/A., por sua vez, informa que a 

portabilidade foi solicitada e realizada, não existindo qualquer ato ilícito 

cometido por ela. Com efeito, verifico que resta inconteste a falha na 

prestação dos serviços prestados pela Reclamada VIVO S/A., bem como 

a ausência de responsabilidade da Reclamada OI S/A. A priori, importante 

frisar que a responsabilidade pela portabilidade pertence à empresa 

receptora do número telefônico, no caso a Reclamada VIVO S/A., 

cabendo à empresa doadora (Reclamada OI S/A.) apenas ceder o número. 

Assim, verifica-se que a Reclamada OI S/A. não possui responsabilidade 

no presente caso. A propósito: Ementa: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PORTABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. - Provada a portabilidade nos autos, a 

empresa doadora não possui responsabilidade por eventuais falhas na 

prestação de serviço da operadora receptora, uma vez que a troca se 

deu por vontade da parte autora e sem a participação da operadora ré. - 

Dano moral não verificado no caso concreto, pois ausente a prática de 

qualquer ilícito por parte da empresa ré a ensejar o dever de indenizar. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS - Apelação Cível, Nº 

70080496243, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 18-04-2019). No entanto, 

melhor sorte não abarca as alegações da Reclamada VIVO S/A., haja 
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vista que não logrou êxito em comprovar sua tese defensiva, nos termos 

do Art. 373, inciso II, do CPC. Constata-se que a parte Autora solicitou a 

portabilidade de seu numero telefônico 65 3627-1497, cujo pedido não foi 

atendido pela Reclamada VIVO S/A., que assumiu a existência de um erro 

interno, conforme declarado em manifestação apresentada em processo 

administrativo perante o PROCON. Portanto, não comporta acolhimento a 

alegação da Reclamada VIVO S/A. de que a parte Autora não solicitou a 

portabilidade, vez que confessado em sede de processo administrativo a 

existência de um erro interno. Assim, tenho que houve a falha na 

prestação dos serviços, na medida em que a Autora permaneceu sem 

utilização dos serviços por meio de seu número telefônico 65 3627-1497, 

realizando várias reclamações administrativas. Importante frisar que, 

embora a portabilidade não tenha sido realizada pela Reclamada VIVO 

S/A., a Autora continuou utilizando os serviços de internet fixa e telefonia, 

conforme demonstrado pela Reclamada. No que tange os danos morais, 

tenho que o pleito merece acolhimento. Colhe-se dos autos que a parte 

Autora ficou impossibilitado de utilizar os serviços por meio de seu número 

telefônico 65 3627-1497. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. No presente caso não se trata de 

mero descumprimento contratual. É evidente que há falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 

que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. De acordo com 

Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador 

de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um polo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de lealdade, 

que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia 

Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, 

uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, verifica-se que razão não assiste à 

Reclamante. Colhe-se dos autos que a Reclamante não logrou êxito em 

comprovar que realizou o pagamento dos serviços prestados pelas 

Reclamadas ao mesmo tempo. Conforme exposto alhures, a parte Autora 

continuou a utilizar os serviços, embora defeituosos, de internet e 

telefonia fixa, o que exige sua contraprestação. Frisa-se que a parte 

Autora alega que o pagamento dos serviços da Reclamada OI S/A. era 

realizado por meio de débito automático em sua conta corrente, porém não 

acosta qualquer extrato bancário, a fim de comprovar a sua alegação. 

Portanto, ante a ausência de comprovação de pagamento por dois 

serviços, bem como em face a utilização dos serviços prestados por meio 

de outro número telefônico, julga-se improcedente o pedido de indenização 

por danos materiais. Por fim, constata-se que houve o descumprimento da 

liminar deferida (ID. 25545176), a qual só foi cumprida após a majoração 

(ID 26981863). Portanto, cabível a condenação da Reclamada VIVO S/A. 

ao pagamento da multa cominada na decisão ID 25545176 no importe de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por DILZA MARIA DE CARVALHO em 

desfavor de VIVO S.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente com incidência 

do IGP-M/FGV desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação. Por pertinência TORNO DEFINITIVA a 

Liminar deferida e, ante o descumprimento da ordem, CONDENO a parte 

Reclamada VIVO S.A. ao pagamento da multa imposta na decisão ID 

25545176 no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data. Por fim, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por DILZA MARIA DE CARVALHO em desfavor de 

OI S.A. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021028-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRONE MONTEIRO FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível em que a alegação funda-se em falha na prestação de 

serviços por constantes interrupções/oscilação dos serviços prestados à 

sua UC nº 6/1545561-1. Pede reparação em danos morais e materiais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 
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pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

Reclamada alega em preliminar a incompetência do Juízo, sob argumento 

da necessidade de realização de perícia técnica. No entanto, REJEITO a 

preliminar arguida, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Superada a 

preliminar passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante alega ser titular da UC de nº 

6/154556161 e que na data de 04/11/2019 os serviços prestados pela 

Reclamada sofreram oscilação e interrupção. Afirma que registrou 

diversos protocolos, porém a Reclamada promoveu o restabelecimento 

dos serviços apenas depois de 10 (dez) dias da interrupção. Afirma que 

em decorrência da oscilação sofrida em 04/11/2019 teve a geladeira, a 

bomba de poço, relê da caixa de transmissão, capacitor e lâmpadas 

queimados gerando um prejuízo material na ordem de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Portanto, requer a condenação da Reclamada ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e 

R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) a título de danos materiais. A 

Reclamada apresentou defesa negando a falha na prestação de serviço 

negando a oscilação e a interrupção do serviço. Assim, nega o dever de 

reparação em danos morais e materiais. Com a finalidade de comprovar as 

alegações trouxe aos autos os seguintes protocolos: 6165760, 

6154615611, 61657900, 616455611, 6658119, sequer contestados pela 

empresa, razão pela qual reputo incontroversas as oscilações e 

interrupção dos serviços. Uma vez verificada a interrupção é necessário 

avaliar o tempo em a Reclamada a demorou em restabelecê-lo à unidade 

consumidora do Reclamante para se verificar possível dever de 

reparação. Narra o Reclamante que em restou 10 dias com os serviços 

interrompidos. A Reclamada, por outro lado não trouxe aos autos a 

comprovação de que tenha prestado os serviços na forma contratada, 

bem como na forma em que estabelece a legislação pertinente ao caso, 

especialmente no que tange ao disposto no inciso IV do art. 176 da 

Resolução nº 414/2010, o qual determina que o restabelecimento do 

serviço deva ocorrer em até 08 (oito) horas quando se tratar de imóvel 

situado em zona rural. Portanto, no presente caso, verifico que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar que restabeleceu 

os serviços à unidade consumidora do Reclamante no prazo estipulado 

pela citada resolução, ou seja, que restabeleceu os serviços no prazo 

máximo de 08 (oito) horas. Dessa forma, a demora imposta ao Reclamante 

traduz falha na prestação de serviço ante a privação de serviço essencial 

impondo, portanto, dever de reparação. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO EM PRAZO MUITO 

SUPERIOR AO LEGAL. ARTIGO 176 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA 

ANEEL. AUTORRELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007469331, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 29/03/2018) Nesse contexto tenho 

claro o dano moral sofrido pelo Reclamante, ao sentir-se ludibriado pela 

Reclamada que não prestou os serviços nos limites do contrato. É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assume o risco da atividade que desempenha, o que 

torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se 

trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

Quanto ao pedido de reparação em danos materiais verifica-se que o 

Reclamante logrou êxito em comprovar que teve bens queimados 

decorrente da oscilação e interrupção ocorrida em 04/11/2019 e o gasto 

para o reparo e compra de novos aparelhos. Contudo, o Reclamante 

apenas comprovou o prejuízo material na ordem de R$ 1.340,00 (mil e 

trezentos e quarenta reais), conforme notas fiscais colacionadas aos 

autos nos Ids. 27449888, 27449890, 27450245, 27450258 e 27450262. 

Sendo assim, reputa-se como prejuízo material apenas o comprovado nos 

autos devendo a Reclamada pagar ao Reclamante a quantia de R$ 

1.340,00 (mil e trezentos e quarenta reais), a título de danos materiais. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante IRONE MONTEIRO FERREIRA para 

CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação, bem como a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 

1.340,00 (mil e trezentos e quarenta reais), a título de danos materiais, o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

efetivo desembolso mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 
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Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011578-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYN FERREIRA ANTUNES (REQUERENTE)

E. C. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011578-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: E. C. DE OLIVEIRA - ME, KELLYN FERREIRA ANTUNES 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de Reclamação em que as 

alegações da Autora se fundam na ocorrência de falha na prestação dos 

serviços prestados pela Reclamada, que cancelaram seu plano de saúde 

sem previa notificação, mesmo estando adimplente com suas obrigações. 

Ao final o Reclamante pugnou pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Questão que prefere a análise do mérito diz 

respeito à legitimidade das partes para compor a presente lide, o que pode 

conhecido de ofício pelo Juízo (Art. 485,§3º, do CPC). Conforme se evola 

da análise dos autos, constata-se que a parte Autora pugna pelo 

recebimento de indenização por danos morais ante o cancelamento 

indevido de seu plano de saúde e, consequente, impossibilidade de 

utilização. Assim, embora o contrato principal seja firmando entre a 1ª 

Reclamante E. C. DE OLIVEIRA – ME e a Reclamada, certo é que a usuária 

direta dos serviços é a 2ª Reclamante KELLYN FERREIRA ANTUNES. 

Portanto, claramente a 1ª Reclamante não é parte legítima para pleitear o 

recebimento de indenização por danos morais ante a negativa de 

atendimento médico causada pelo cancelamento indevido do plano de 

saúde contratado. Desta forma, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, em relação à 1ª Reclamante E. C. DE OLIVEIRA – ME, ante sua 

ilegitimidade para compor o polo ativo da demanda, nos termos do Art. 485, 

inciso VI, do CPC. Quanto à preliminar de litispendência arguida pela 

Reclamada, verifica-se que o pleito não merece acolhimento. Conforme 

narrado acima, cada usuário prejudicado pelo cancelamento do plano de 

saúde pode pleitear em juízo o que entender ser de seu direito, sendo 

pedidos formulados por consumidores diversos. Ademais, há 

litispendência quando a ação repete outra ação anteriormente ajuizada em 

curso, o que não ocorre, haja vista que os pedidos não são formulados 

pela mesma parte Autora. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide, assim, dispensa-se 

a instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.. 4. No mérito a 

ação é Procedente. O cerne da presente ação consiste em analisar a 

existência de falha na prestação do serviço da reclamada, vez que o 

reclamante alega ocorrência de cancelamento do contrato de plano de 

saúde sem a devida notificação. Alega a parte Autora que quando da 

utilização do plano de saúde Reclamado foi surpreendida com a negativa 

do Hospital Santa Rosa, sob a alegação de que o plano estava 

“recusado/bloqueado/excluído”. Informa que entrou em contato com a 

Reclamada que informou que a mensalidade do mês de novembro/2018 

havia sido paga parcialmente, restando inadimplente um resíduo, causado 

devido ao aumento do plano contratado. Contudo, a Autora informa que o 

erro partiu da Reclamada, que encaminhou boleto a menor, sem a inclusão 

do reajuste, bem como nunca realizou qualquer cobrança do valor residual 

ou encaminhou qualquer notificação do cancelamento do plano. A 

Reclamada, em sua defesa, se limita a argumentar que o cancelamento do 

plano se deu em razão do inadimplemento da mensalidade referente ao 

mês de novembro/2018 que ocorreu somente em 15/08/2019, contudo, 

após o pagamento o plano foi reativado em 23/08/2019. A lide deve ser 

julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente 

relação de consumo nos contratos de planos de saúde, de acordo com a 

Súmula 469 do STJ. A responsabilidade da reclamada pelo dano 

provocado ao consumidor é de natureza objetiva pelo defeito na 

prestação do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da 

comprovação de existência de culpa, nos termos do art. 14, caput, do 

CDC. De acordo com o disposto no artigo 17 da Resolução Normativa 195, 

da Agência Nacional de Saúde, os planos coletivos poderão ser 

rescindidos, mediante notificação prévia do segurado com antecedência 

mínima de 60 dias, após a vigência de doze meses do acordo, verbis: Art. 

17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, 

nos planos privados de assistência à saúde coletiva por adesão ou 

empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as 

partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à 

saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser 

rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e 

mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 

sessenta dias. Note-se, contudo, que a previsão contida no artigo 17 da 

RN 195, da ANS, deve ser interpretada sistematicamente com o conjunto 

de normas referentes ao direito à proteção da saúde e, sobretudo, sem 

desconsiderar que a relação firmada entre as seguradoras e os 

segurados, como já afirmado, é regida pelo Direito do Consumidor, nos 

termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, 

constata-se que a reclamada não apresentou qualquer prova quanto à 

notificação à reclamante, o que poderia ser facilmente comprovado, não 

se desincumbindo, portanto, do encargo probatório que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. A imprescindibilidade de notificação pessoal 

acerca de cancelamento de plano de saúde ao segurado é incontroversa, 

uma vez que oportuniza àquele, ciência e possibilidade de regularização 

de saldo devedor ou migrar para outro plano de saúde, antes de sofrer 

prejuízo e até risco de vida pelo cancelamento inopinado. Com efeito, 

observo que a Reclamada não demonstra de forma cabal que teria 

notificado o consumidor. Nesse diapasão, como a operadora e 

administradora de plano de saúde não cumpriram com sua obrigação no 

contrato consistente na oferta do plano contratado sem oferecer meios 

claros e objetivos de seu cumprimento, descumpre o dever de lealdade 

bem como o dever de informação quando encerra o contrato 

unilateralmente, sem notificação prévia. Ademais, restou demonstrado nos 

autos a verossimilhança das alegações autorais, consubstanciada no erro 

cometido pela Reclamada ao enviar boleto para pagamento referente ao 

mês de novembro/2018 em valor menos, sem contemplar o reajuste. 

Assim, caberia, ao menos, notificar o consumidor quanto a existência do 

débito, o que sequer foi feito. Portanto, devidamente demonstrada a 

existência de falha na prestação dos serviços. Em razão da própria 

natureza do plano de saúde, o indevido cancelamento unilateral do plano 

de saúde da autora, com a possibilidade de ficar desassistida ou de ter 

que se submeter a novos prazos de carência, representa relevante 

angústia e sofrimento capaz de gerar a reparação por danos morais, não 

caracterizando mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. 

A propósito: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO 

UNILATERAL. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 

AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 

PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA. 

RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. VALOR DA 
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INDENIZAÇÃO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 

possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde, 

imotivadamente, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo 

único, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais 

ou familiares. 2. No entanto, a rescisão unilateral do contrato de plano de 

saúde coletivo depende de 2 (dois) requisitos, a saber: I) a comprovação 

efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato 

e II) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade 

individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência (art. 

17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 - ANS e art. 1º 

da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar). 3. Nos 

termos do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. 4. O cancelamento indevido do plano de 

saúde enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo 

psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo 

beneficiário e sua esposa gestante. 5. O quantum fixado a título de 

reparação de danos morais deve observar os parâmetros da 

proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o 

caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que 

ofendida. 6. Recursos improvidos. (Acórdão n.1003017, 

20150910195840APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. 

Pág.: 724-730). Frise-se que o ônus da prova competia à reclamada. 

Havia, por certo, outros meios de prova para que se desincumbisse do 

encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. No entanto, não realizou qualquer atividade 

probatória, o que conduz à procedência do pedido. Com efeito, o 

cancelamento do plano de saúde sem qualquer notificação gera direito à 

reparação moral. In casu, o dano moral é o damnum in re ipsa (o dano está 

na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando os fatos acima expostos e de 

acordo com os princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por KELLYN FERREIRA ANTUNES em desfavor de CENTRAL NACIONAL 

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para CONDENAR a Reclamada a pagar 

à Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. OPINO, ainda, com fulcro no Art. 485, inciso 

VI, do CPC, pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com 

relação à Reclamante E. C. DE OLIVEIRA – ME, ante sua ilegitimidade ativa. 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1001049-78.2020.8.11.0001 Reclamante: 

HALISSON MARRA DA SILVA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em que alega a parte reclamante ter recebido fatura que não 

concorda, uma vez que sem qualquer justificativa houve a alteração de 

consumo de sua Unidade Consumidora nº 6/2744258-1, sendo que a 

fatura do mês de dezembro/2019, foi emitida no valor de R$ 2.374,46, 

(dois mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), 

havendo um aumento abrupto e injustificado. A final, pugnou pela revisão 

da fatura, a declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observa-se ainda que não se aplica preceito contido no 

art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis 

que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de 

convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do 

FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A Preliminar de 

Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, 

arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito, e pagamento 

de indenização por danos morais, dessa forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. 3. No 

mérito, a demanda é parcialmente procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se que no mês de dezembro de 

2019, a parte Reclamante recebeu fatura com aumento injustificado, no 

valor de R$ 2.374,46, (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos), e que mesmo buscando a empresa reclamada 

para efetuar a contestação de consumo, não obteve êxito em reduzir o 

valor da cobrança que entende ser excessiva. Em sua defesa, a 

reclamada sustenta que as faturas são devidas, e que não há nada de 

errado com a leitura realizada. Contudo, o consumo Autoral no mês 
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contestado na presente demanda, apresenta consumo superior aos 

meses anteriores. Além do mais, a demonstração de situação excepcional 

incumbe à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado 

serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, 

como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não 

obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, a fatura do mês de 

dezembro/2019, deve ser retificada. No que tange a pretensão 

indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, 

entendo que o pleito merece juízo de improcedência. No presente caso, a 

parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos 

narrados na inicial, não tendo ocorrido a suspensão do fornecimento, nem 

a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Cediço que a indenização por danos morais, como é sabido, 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que 

abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada 

que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim, ante a inexistência de negativação ou de suspensão 

do fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. Por pertinência, julga-se improcedente o 

pedido contraposto formulado pela Requerida, pelas razões expostas 

alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por HALISSON MARRA DA SILVA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apenas 

para DETERMINAR a retificação da fatura referente ao mês de 

dezembro/2019, para que seja aferido o nos termos do inciso III, do art. 

130, da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 da ANEEL. Opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA 

a liminar concedida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001246-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON MARCOS CARVALHO DE MELO JUNIOR 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que realizou o pagamento de seus débitos perante a 

Reclamada, não possuindo qualquer dívida que justifique a negativação de 

seu nome no importe de R$ 651,13 (seiscentos e cinquenta e um reais e 

treze centavos), contrato nº. 172954884. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

em comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 
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pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida. Narra a parte Autora que realizou o pagamento de seus 

débitos, mesmo que em atraso, contudo, a Reclamada inseriu seu nome 

indevidamente no cadastro restritivo de crédito. Em contestação a 

Reclamada sustenta que não possui responsabilidade no caso, “uma vez 

que o valor pago gerou inconsistência de valor por ele ter pago valor a 

menor” (sic), não havendo que se falar em dano moral. No entanto, a 

Reclamada não explica o motivo da suposta inconsistência, bem como qual 

a parcela de culpa do Autor. Ademais, conforme acostado pelo Autor, 

constata-se que efetuou dois pagamentos no mês de outubro/2019, sendo 

que um dos pagamentos no importe de R$ 616,22 sequer foi cumputado. 

Portanto, em que pesem as alegações da defesa, verifico que a 

Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a validade e regularidade das cobranças objeto da presente, 

por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de contratação, cumulada com indenização por danos morais 

em decorrência da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada 

improcedente na origem. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora 

recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. In casu, a 

empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar a 

contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora 

não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ROBSON MARCOS CARVALHO DE MELO JUNIOR em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da citação. Por pertinência, torno 

definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019618-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019618-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLUCIA DA SILVA GUEDES REQUERIDO: SANTANDER 

LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

ser indevida, uma vez que desconhece qualquer débito perante a 

Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor R$ 727,64 

(setecentos vinte sete reais e sessenta quatro centavos), contrato nº. 

MP45236600000055. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Em análise detida dos autos verifica-se que a parte 

Reclamante apenas colacionou junto a inicial: documentos pessoais, 

declarações, procuração e extrato de negativação, bem como alegou que: 

“(...) não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e 

ILEGAL” (sic). De outro lado, compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente detinha junto à 

Reclamada a contratação dos serviços de cartão de crédito, vez que a 

defesa está instruída com áudio que comprova que a parte Autora 

negociou seus débitos perante a Reclamada. O referido áudio, aliado às 

faturas acostadas, as quais demonstram a utilização dos serviços, bem 

como a realização de vários pagamentos, afastam a possibilidade de 

fraude. Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados 

pela parte consumidora, conforme relatório acostado pela Reclamada, 

resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria 

hipótese de prática abusiva. Ademais, a parte Reclamante não logrou êxito 

em comprovar que cumpriu com sua obrigação contratual, restando 

inadimplente com as faturas. É que há determinadas relações contratuais 

que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de 

acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo 

que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um 

comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se aceite a 

existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O 

contrato é presumido diretamente do fato da ação ou comportamento. São, 

tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do 

Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, é cediço que a 

contratação dos serviços de telefonia em muitos dos casos são efetuados 

contato telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO 

MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR 

MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004747234 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/07/2014). Assim, a cobrança é devida, uma vez que o 

conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade 

de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela 

parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, inciso I, 

do CPC. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARLUCIA DA SILVA GUEDES em desfavor de 

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002429-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSIMAR LOURENCO REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS 

S/A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível na 

qual alega o reclamante que seu voo contratado junto à requerida sofreu 

alterações unilaterais, sofrendo atraso para decolagem, bem como 
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alteração do local para pouso (destino final), o que gerou um atraso em 

sua viagem. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece juízo de 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Verifica-se que a parte Reclamante adquiriu 

passagens aéreas da reclamada, com partida de Cuiabá/MT e destino à 

Congonhas/SP, marcada para o dia 23/01/2019, com saída as 18h20min e 

chegada prevista para as 21h35min. Contudo, o voo inicial sofreu atraso, 

tendo partido apenas às 20h00min. Alega, ainda, que o destino também foi 

alterado, sendo que a aeronave pousou no aeroporto de Viracopos, 

sendo necessária a locomoção via terrestre para o aeroporto de 

Congonhas, sendo que o trajeto demorou mais 3 (três) horas. Em sua 

defesa, a requerida aduziu em síntese que por manutenção não 

programada na aeronave o voo da Autora sofreu atraso, fator este alheio 

a sua vontade, inexistindo o dever de indenizar. No entanto, da análise 

dos autos e dos documentos anexos, incontroverso resta o atraso no voo 

da parte Autora, bem como a mudança do aeroporto de destino, que gerou 

um atraso no itinerário final da viagem inicialmente programada de cerca 

de 4h40min. Destaca-se que manutenção não programada em aeronave 

se traduz em risco da atividade empresarial desenvolvida pela Reclamada, 

cujo prejuízo não pode ser transferido ao consumidor. Além do mais, 

verifica-se que, embora se trate de fato excepcional, o mesmo é 

previsível, tendo a Reclamada condições de minimizar ou providenciar 

meios para não causar danos aos seus clientes. Portanto, resta 

inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem 

moral, causados a reclamante. Com efeito, a responsabilidade das 

reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações unilateral 

dos voos, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário 

programado da requerente, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 

qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do dos pedidos 

formulados por JOSIMAR LOURENCO em desfavor de TAM LINHAS 

AEREAS S/A. para CONDENAR a Reclamada a pagar para parte 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta 

data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002753-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002753-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

199,63 (cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), 

contrato nº. 0000005055375384 inclusa no SERASA, datada/vencida em 

19/12/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaca-se que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, inciso II, do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO em desfavor de OI 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do 

débito em nome da parte Autora no valor de R$ 199,63 (cento e noventa e 

nove reais e sessenta e três centavos), contrato nº. 0000005055375384 

inclusa no SERASA, datada/vencida em 19/12/2018, objeto dos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do MM. Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 
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sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002717-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002717-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARINE ALVES MACHADO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome nos valores de R$ 205,59 (duzentos e cinco 

reais e cinquenta e nove centavos), contrato nº. 068938741000054FI, 

inclusa no SCPC em 31/01/2019; e R$ 893,68 (oitocentos e noventa e três 

reais e sessenta e oito centavos), contrato nº. 068938741000054CT, 

inclusa no SCPC em 22/11/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Não há o que se falar em ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, vez que a demanda está 

instruída com os documentos necessários para a sua análise. Assim, 

rejeito a preliminar de indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada apenas alega 

que a parte Autora contratou os serviços de cartão de crédito, restando 

inadimplente com suas obrigações. No entanto, a Reclamada não acosta 

qualquer contrato ou documento válido a comprovar suas alegações. 

Destaca-se que a juntada de faturas desacompanhadas de qualquer outro 

documento é insuficiente para que comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, em que pesem as alegações da defesa, verifico que a 

Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de contratação, cumulada com indenização por danos morais 

em decorrência da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada 

improcedente na origem. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora 

recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. In casu, a 

empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar a 

contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 
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ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora 

não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CARINE ALVES MACHADO em desfavor de BANCO 

BRADESCO para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (22/11/2018). Intime-se a Reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da 

parte Autora com referência ao débito nos valores de R$ 205,59 

(duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), contrato nº. 

068938741000054FI, inclusa no SCPC em 31/01/2019; e R$ 893,68 

(oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), contrato 

nº. 068938741000054CT, inclusa no SCPC em 22/11/2018, objeto destes 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-60.2020.8.11.0001
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OSVALDO FRANCISCO NEVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002835-60.2020.8.11.0001. 

AUTOR: OSVALDO FRANCISCO NEVES JUNIOR REU: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível na qual alega o reclamante que seu voo contratado junto 

à requerida sofreu alterações unilaterais, sendo cancelado por várias 

vezes, motivo pelo qual levou a seguir viagem por meio de outra empresa 

aérea, além de ter que seguir parte da viagem via terrestre, bem como ter 

desembolsado valores com hospedagem, alimentação e taxi. Ao final 

pugnou pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização 

pelos danos materiais e morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece juízo de 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Verifica-se 

que a parte Reclamante adquiriu passagens aéreas da reclamada, com 

partida de Rio Branco/AC e destino à Cuiabá/MT, com conexão em 

Guarulhos/SP, marcada para o dia 28/11/2019, com saída as 00hs55min. 

Contudo, o voo inicial foi cancelado, sendo remarcado para as 13h00min. 

do mesmo dia. Porém, houve novo cancelamento, sendo que a partida 

seria realizada apenas no dia seguinte às 6h00min., tendo recebido a 

informação que possivelmente não conseguiria embarcar devido a 

quantidade de pessoas. Assim, alega que, devido a necessidade de 

chegar ao destino, teve que seguir viagem via terrestre até a cidade de 

Porto Velho/RO, onde pode seguir viagem por outra companhia aérea, sem 

ter recebido qualquer suporte da Reclamada. Alega, ainda, que chegou ao 

seu destino final apenas no dia 29/11/2019 às 17h30min. Em sua defesa, a 

requerida aduziu em síntese que por condições climáticas e readequação 

da malha aérea, o voo da Autora foi cancelado. Contudo, aduz que 

prestou toda a assistência aos passageiros, sendo que a parte Autora 

logrou êxito em chegar ao seu destino final. No entanto, da análise dos 

autos e dos documentos anexos, incontroverso resta o cancelamento do 

voo, todavia, a Reclamada não realocou a parte Autora em voo, mesmo 

que de outra companhia aérea, deixando o Autor sem qualquer 

perspectiva de chegada ao seu destino final, claramente tendo deixado de 

prestar as informações necessárias ao consumidor. Conforme se verifica 

dos documentos anexos aos autos a Autora deveria chegar ao destino 

final no dia 28/11/2019, contudo, chegou somente no dia seguinte, sem ter 

recebido qualquer assistência material da Reclamada. Portanto, resta 

inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem 

moral, causados a reclamante. Com efeito, a responsabilidade das 

reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações unilateral 

dos voos, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário 

programado da requerente, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 
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qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Por fim, acolhe-se o pedido de 

indenização por danos materiais pleiteados pelo Autor. Colhe-se dos autos 

que o Autor não recebeu qualquer assistência material da parte 

Reclamada, tendo que arcar com todas as despesas de traslado do 

aeroporto ao hotel, o que ocorreu mais de uma vez, pois a Reclamada 

cancelou várias vezes o voo do Autor; teve que pagar por hotel e 

alimentação; além de ter que pagar pelo transporte terrestre e de outra 

companhia aérea para poder chegar ao seu destino final e minorar seus 

prejuízos. Assim, faz jus o Autor ao recebimento do valor de R$ 2.009,70 

(dois mil e nove reais e setenta centavos) a título de danos materiais. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do dos pedidos formulados por OSVALDO 

FRANCISCO NEVES JUNIOR em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP 

S/A. para CONDENAR a Reclamada a pagar para parte Reclamante o valor 

de R$ 2.009,70 (dois mil e nove reais e setenta centavos), a título de 

indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados 

desde o desembolso; bem como CONDENAR a Reclamada a pagar para 

parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015885-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELMA DE FIGUEIREDO BARROS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de retenção indevida de verba salarial para 

pagamento de débito com o banco. Pediu tutela de urgência para o 

desbloqueio dos valores retidos. No mérito pede a condenação da 

Reclamada em danos morais e a confirmação da liminar. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Quanto à preliminar de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita formulado pela parte Reclamada, tendo em vista 

a sistemática do procedimento dos juizados especiais, bem como o 

determinado no Art. 54 da Lei 9.099/95, verifica-se o acesso, em primeiro 

grau de jurisdição independerá do pagamento de custas, taxas ou 

despesas processuais, bem como que a sentença não condenará o 

vencido em custas e honorários, salvo no caso de litigância de má-fé, nos 

temos do Art. 55 da Lei. 9.099/95. Portanto, afasto a preliminar arguida. 

Com referência à impugnação ao valor da causa, consigna-se que o valor 

atribuído ao dano moral é meramente estimativo, não vinculando o juízo. 

Portanto, indefiro o medido de retificação do valor da causa. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

procedência. A Reclamante alega ser cliente do banco Reclamado 

possuindo débitos referente à renegociação que deveriam ser pagos por 

meio de boleto bancário, os quais alega estar inadimplente. Contudo, foi 

surpreendida com o bloqueio de valores em sua conta corrente, retendo o 

recebimento de seus proventos, aprovisionando a totalidade do saldo 

existente em sua conta corrente. O Banco Reclamado, por sua vez, 

sustenta que a cobrança é legítima, vez que a Reclamante não cumpriu 

com a obrigação contratual assumida em contrato de renegociação de 

suas dividas, o qual possui cláusula expressa de que, caso os boletos 

não fossem adimplidos em até 30 dias após o vencimento, o contrato seria 

quebrado e a cobrança retornaria na modalidade anterior. Aduz, ainda, 

que não reteve salário da parte Autora, mas sim o saldo existente em 

conta para saldar o débito existente, que ainda se encontra inadimplente. 

Com efeito, razão não assiste à parte Reclamada. Da detida análise do 

extrato da conta corrente acostado pela Reclamante constata-se que a 

Reclamada está retendo a integralidade do saldo existente na conta 

corrente da Reclamante. Consigna-se que facilmente se constata que o 

saldo existente na conta corrente da parte Autora refere-se ao 

recebimento de proventos oriundos de pensão recebido do Estado. 

Destarte, em que pesem a possibilidade de existência de débitos perante o 

banco, bem como a possibilidade de existir cláusula contratual que 

autoriza a instituição realizar descontos em conta corrente para a quitação 

do débito em aberto, a conduta de retenção de salário afronta tanto o art. 

7º, X da Constituição Federal quanto o art. 833, inciso IV do CPC, pois os 
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citados dispositivos visam à proteção do salário do trabalhador contra 

qualquer atitude de penhora, retenção ou qualquer outra conduta de 

restrição praticada pelos credores. Portanto, a previsão contratual nesse 

sentido é ilícita por representar uma tentativa de burlar o art. 833, IV do 

CPC. Aliás, este entendimento encontra respaldo na recente Súmula nº 

603 editada pelo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “É vedado 

ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos 

e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, 

ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo 

garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de 

pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de 

percentual”. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 22/2/2018, DJe 26/2/2018. 

(grifamos) Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RETENÇÃO DE PARTE DE SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO 

ORIUNDO DE ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE E 

RESPECTIVOS PRODUTOS. RETENÇÃO INDEVIDA. AUSENTE 

AUTORIZAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA PARA PAGAMENTO 

POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS 

NA CONTA SALÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO DE 

ACORDO COM A RECENTE SÚMULA 603 DO STJ. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DESCONTO EM VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. 

QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 REDUZIDO PARA R$ 3.000,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. (Recurso Cível Nº 71007683329, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/05/2018) Há desse modo, no presente caso, falha na prestação do 

serviço, pois a conduta consistente em reter o salário da Reclamante fere 

regramento constitucional e infraconstitucional, assim como a conduz a 

uma situação de miserabilidade quando impedida de utilizá-lo para 

manutenção do seu próprio sustento. Não se está dizendo que a 

instituição deve amargar o prejuízo, no entanto, esta deve procurar 

satisfazer seu crédito pelas vias judiciais próprias (ação de cobrança, 

monitória ou ação de execução). Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes condenar a Reclamada a restituir a quantia 

descontada indevidamente da conta corrente da Reclamante, bem como 

em repará-la pela falha na prestação de serviço perpetrada. No que 

concerne aos danos morais verifico que in casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando os elementos acima elencados e orientando-me pelos 

citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Por fim, constata-se que a Reclamada descumpriu o determinado na 

decisão de concessão da liminar (ID 26891078), a qual determinou a não 

realização de qualquer bloqueio na conta corrente da parte Autora. Assim, 

conforme petição da parte Autora (ID 27362774) a Reclamada tornou a 

aprovisionar a integralidade do saldo existente na conta corrente da parte 

Autora, sendo necessária a majoração da multa (ID 27396689). Desta 

forma, cabível a condenação da Reclamada ao pagamento da multa 

estipulada na decisão de movimento ID 26891078 no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido formulado por KELMA DE FIGUEIREDO BARROS em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. para CONDENAR a Reclamada a pagar a título de 

danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será 

atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M/FGV, e 

acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Por pertinência, 

TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos e, ante o descumprimento 

da liminar, CONDENO a Reclamada ao pagamento da multa imposta na 

decisão de movimento ID 26891078 no importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, ambos a partir desta data. . Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019661-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALEXANDRE PENACHIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019661-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO ALEXANDRE PENACHIONI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

valor total de RR$ 375,78 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e 

oito centavos), em 16/06/2019, no SCPC, o qual a parte reclamante 

desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir e ausência da pretensão resistida, 

arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito em razão de 

negativação indevida, e pagamento de indenização por danos morais, 

dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Quanto à juntada do comprovante 

original de negativação, rejeito, tendo em vista que a documentação 

anexada pela parte autora é pertinente para comprovar os fatos narrados 

na exordial. Não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo 

porquanto não se trata de causa complexa que demandaria realização de 

prova pericial estando, aliás, a postulação instruída com documentos 

hábeis ao deslinde da causa. 3. No mérito, a ação é PROCEDENTE. Da 

análise das provas, constata-se que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 
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desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A requerida apresentou 

contratos com assinaturas totalmente divergentes. Da análise dos 

documentos apresentados vejo que houve fraude a olhos nus no presente 

feito. A assinatura constante no contrato não é a mesma da reclamante, a 

qual assinou documentos tanto na inicial quando em audiências, as 

assinaturas e documentos pessoais apresentados pela reclamada SÃO 

DIVERGENTES dos documentos apresentados pela reclamante durante o 

processo, sendo a assinatura TOTALMENTE diferente (não guardando 

qualquer similaridade), por esta razão é desnecessária qualquer perícia. 

No mais, mesmo em se tratando de fraude a reclamada tem 

responsabilidade objetiva e o dever averiguar com cuidado e presteza os 

documentos apresentados antes de realizar qualquer atividade econômica 

de crédito e de abertura de conta, pois são medidas de segurança 

traçadas para proteção de todas as partes envolvida, sendo de sua 

responsabilidade os danos causados em decorrência de sua atividade 

comercial. Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação ora em 

apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que as outras negativações são posteriores as discutidas nos autos. 

Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante MARCOS 

VINICIO DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor da reclamada BANCO 

BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação. Por 

pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros negativos do SCPC, apenas no que se refere 

aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para 

fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002878-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA GIMENES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002878-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINA GIMENES DE FREITAS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

ausência no fornecimento regular do serviço de água promovido pela 

Reclamada. Pede tutela de urgência para que a Reclamada promova o 

regular fornecimento do serviço prestado à sua matrícula (493964-6) e, no 

mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e condenação da 

Reclamada em danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Rejeito a alegação da Reclamada de incompetência do juízo por 

necessidade de realização de perícia técnica, vez que verifico que 

existem nos autos elementos de prova suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. 3. 

No mérito a pretensão é procedente. Consigne-se, de início, que a relação 

que se estabelece entre a concessionária de abastecimento de 

água/esgoto e a parte Reclamante se qualifica como relação de consumo 

por força de interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 

3º e § 1º do Estatuto Consumerista. Além disso, a relação de consumo é 

inferida a partir no preceito contido no art. 22 do mesmo código, pois, 

como empresa que opera a concessão da distribuição e abastecimento de 

água, estabeleceu o legislador determinadas condições a serem 

observadas, cumprindo à Reclamada a observância do citado comando 
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legal. Logo, carreia-se o encargo probante da Reclamada em comprovar 

que fornecia o serviço a contento à residência da Reclamante, porém, 

como se observa das provas carreadas aos autos a Reclamada realmente 

tem descumprido com o que lhe cabia. Insta salientar que a Reclamada, 

como responsável pelo abastecimento de água, responde 

independentemente de culpa, por danos causados aos consumidores. O 

ônus da prova competia à Reclamada. Com efeito, a recorrência na 

conduta de não promover o correto abastecimento de água na residência 

da Reclamante configura situação que gera direito à reparação moral. In 

casu, o dano moral é o damnum in re ipsa (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com 

a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). No Id nº 29444374 o Reclamante noticiou o 

descumprimento da tutela de urgência concedida no mov. 28409000, 

dessa forma, impõe a condenação da Reclamada ao pagamento da multa 

já estipulada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 

28409000, bem como para CONDENAR a Reclamada Aguas Cuiabá S/A ao 

pagamento de reparação moral à Reclamante CAROLINA GIMENES DE 

FREITAS na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo 

IGP-M (FGV), contados do arbitramento, acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação. OPINO, ainda, pela 

CONDENAÇÃO da Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) à título de astreintes. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transcorrendo o prazo recursal 

sem manifestação, proceda-se ao arquivamento imediato. Sentença 

submetida à homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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Processo Número: 1001699-28.2020.8.11.0001
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JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001699-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALIFER AMORIM DA SILVA REU: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível em que a alegação 

funda-se em falha na prestação de serviços em razão da demora em 

realizar a liberação de valores decorrente de transação comercial. Pleiteou 

a condenação do Reclamado em danos morais e no desbloqueio do valor 

de R$ 6.734,66 (seis mil e setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e 

seis centavos). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Em 

preliminar a Reclamada suscita a inépcia da inicial por ausência de juntada 

de comprovante de residência pelo Reclamante, dessa forma, pede a 

extinção do feito nos termos do art. 51, III da Lei nº 9.099/99. Rejeito, a 

preliminar arguida, pois o Reclamante colacionou aos autos todos os 

documentos necessários para a análise de seus pedidos, especialmente o 

comprovante de residência em seu nome, conforme ID nº 28130625. 

Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a 

pretensão é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante alega 

que mantém relação jurídica com a Reclamada consistente no 

fornecimento de máquina para pagamento via cartão de crédito e débito. 

Aduz que na data de 18/09/2019 passou um serviço no valor de R$ 

613,00 (seiscentos e treze reais); no dia 19/09/2019 passou outro serviço 

no valor de R$ 1.370,00 (mil e trezentos e setenta reais) e outro no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), utilizando a máquina da Reclamada, sendo 

todos os valores passados na forma débito e aprovados. Narra que no dia 

seguinte ao tentar sacar os valores passados, teve negado o saque, o 

que lhe causou estranheza, afinal, os valores passados sempre estavam 

liberados no dia seguinte. Aduz que no dia 23/09/2019, diante da 

informação de suspensão da conta e bloqueio dos valores, sem entender 

o motivo, entrou em contato com a Reclamada, via telefone - 4003 6624, 

protocolo número 7852715256, onde o atendente de nome “Tainá” 

informou que os valores estavam bloqueados, mas não soube informar o 

motivo, informando, ainda, que seriam liberados no prazo de 90 dias. 

Tutela de urgência concedida no Id. 28389950, determinando o 

desbloqueio da quantia de R$ 6.734,66 (seis mil e setecentos e trinta e 

quatro reais e sessenta e seis centavos). Na contestação a Reclamada 

inicialmente alega a perda do objeto da ação sustentando que diante do 

estorno dos valores das transações em favor do comprador em 

30/09/2019, e conforme cartas de cancelamento colacionada a esta 

defesa, consequentemente, houve o desbloqueio do saldo da conta 

PagSeguro Autoral em 11/02/2020, por isso, pede a extinção do processo. 

No mérito, alega que o bloqueio temporário ocorrido na conta PagSeguro 

do Reclamante, trata-se de um mecanismo de segurança do serviço da 

empresa que visa a proteger vendedor e comprador e evitar a aprovação 

de transações potencialmente fraudulentas/ilícitas. Aduz que como medida 

de segurança, em 19/09/2019, o saldo da conta PagSeguro, restou 

temporariamente bloqueado, uma vez que após análise da conta fora 

constatado que as transações, objeto da lide, foram realizadas com cartão 

desviado da rede bancária. Afirma ainda que o contrato entre as partes foi 

encerrado no dia 24/09/2019 e por este motivo, o saldo ficou bloqueado 

inicialmente pelo prazo de 90 (noventa) dias, prazo este considerado de 

risco para que a transação sofra Chargeback/contestação. Alega ainda 

que a Reclamante fora devidamente cientificada do encerramento. 

Impugnação apresentada refutando as alegações da Reclamada e, em 

síntese, ratifica os termos da inicial. De análise detida aos autos verifico 

que razão não assiste à Reclamada, pois a empresa não comprovou justa 

causa para a demora em realizar a liberação dos valores devidos ao 

Reclamante. Isto porque a alegação de que os valores foram bloqueados 

por suspeita de transação suspeita sequer fora acompanhada de prova 

documental, seja o contato do cliente solicitando o bloqueio da compra ou 
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contato da bandeira do cartão do cliente. No que concerne à alegação de 

que os valores de R$3.000,00 (três mil reais) e R$ 1.370,00 (mil e 

trezentos e setenta reais) foram cancelados e estornados ao cliente 

pagador também não prospera, pois os documentos colacionados nos Idn 

29801066 e 29801065, respectivamente, não comprovam que foram 

enviados ao Reclamante e não comprovam que foram realizados pelo 

cliente pagador dos serviços prestados pelo Reclamante. Nesse contexto 

não há se falar em perda do objeto da ação, ao contrário, impõe o 

reconhecimento da falha na prestação de serviço consistente na demora 

em disponibilizar a quantia de R$ 6.374,66 (seis mil e trezentos e setenta e 

quatro reais), comprovadamente devidas ao Reclamante, conforme 

extratos colacionados nos Id. 28130632, 28130633 e 28130634. Daí 

porque acertada a decisão que concedeu a tutela de urgência no Id. 

28389950, merecendo confirmação neste ato. Desse modo, torna-se 

manifesto o dano moral sofrido pelo Reclamante, ao sentir-se ludibriado 

pela Reclamada que não prestou os serviços nos limites do contrato 

fazendo pouco caso dos compromissos financeiros assumidos pelo 

Reclamante. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 

que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. Quanto aos valores desbloqueados há nos autos apenas a 

demonstração do desbloqueio da quantia de R$ 608,57 (seiscentos e oito 

reais e cinquenta e sete centavos), impõe determinar a restituição da 

diferença, abatendo-se as taxas contratualmente estabelecidas. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante ALIFER AMORIM DA SILVA para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id. 28389950 e para 

CONDENAR a Reclamada PAGSEGURO INTERNET LTDA a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 6.126,09 (seis mil e cento e vinte e seis reais 

e nove centavos), corrigidas pelo IGPM- FGV a partir da presente data e 

juros de 1% (um por cento) a partir da contestação, devendo abater as 

taxa administrativas e comprová-las nos autos, bem como ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRAFIX COBRANCAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS OAB - SP415428 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001887-21.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SEBASTIAO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR REQUERIDO: UNIAO 

NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO 

PARA, COBRAFIX COBRANCAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS 

LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível em que a alegação 

funda-se em falha na prestação de serviços decorrente da cobrança por 

serviço cancelado (matrícula cancelada). Pleiteou a declaração de 

inexistência do débito na ordem de R$ 2.015,44 (dois mil e quinze reais e 

quarenta e quatro centavos) e a condenação da Reclamada em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

terceira Reclamada pleiteou a sua ilegitimidade passiva afirmando que 

apenas realiza cobrança a mando da IES primeira Reclamada. No entanto, 

em razão de participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do 

CDC rejeito a preliminar arguida. Superada a preliminar passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente em parte. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 
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hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe às reclamadas provarem a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão 

do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante alega que possuía um 

contrato com a primeira Reclamada. Aduz que após o cancelamento da 

matrícula ocorrido em 01/08/2019 (Id 28168413) a primeira e a terceira 

Reclamadas permaneceram a realizar cobranças e ameaças de inclusão 

dos seus dados nos serviços de proteção ao crédito. Na contestação a 

primeira Reclamada aduz que inexiste dever de reparação vez que os 

fatos narrados pelo Reclamante se tratam de mero descumprimento 

contratual que não tem o condão de ensejar reparação em danos morais. 

A terceira Reclamada alega que não realizou qualquer ato a ensejar dever 

de reparação por danos morais. De análise detida aos autos resta 

incontroverso que houve a solicitação do cancelamento dos serviços 

contratados perante a Reclamada, conforme se comprovou, inclusive, com 

a juntada do aludido pedido – Id. 28168413, protocolado perante a IES. 

Contudo, as Reclamadas permaneceram a efetuar cobrança de serviços 

aos quais não comprovou o fornecimento. Dessa forma, impõe acolher o 

pedido apenas para declarar indevida a cobrança do serviço cancelado e 

não utilizado, bem como confirmar a tutela de urgência concedida no Id. 

28198862. Por outro lado, melhor sorte não acolhe o Reclamante quanto 

ao pedido de reparação em danos morais, vez que a situação por ela 

vivenciada não se afigura capaz de causar danos à sua personalidade. 

Os fatos narrados não alcançam o patamar de autêntica lesão a atributo 

da personalidade de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de 

mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável, portanto. 

Nesse sentido: Ementa: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA NA SENTENÇA - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO DERIVADA DA 

COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR QUE NÃO ENSEJA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA.Apelação 

improvida.” (SP 0103143-35.2005.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz 

Lopes, Data de Julgamento: 02/06/2011, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/06/2011) Ementa: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. 1 Consoante a teoria da carga dinâmica da prova, o 

ônus de sua produção deve recair sobre a parte que detiver melhores 

condições de produzi-la, tudo como forma de se alcançar a justiça do 

caso concreto. 2 Não logrando êxito a parte-ré em demonstrar a 

exigibilidade do débito controvertido pela parte-autora, é de rigor seja 

julgado procedente o pedido de desconstituição da dívida. 3 Para a 

caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma 

situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses 

capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no 

mínimo, abalo que exceda a normalidade. O vexame, humilhação ou 

frustração devem interferir de forma intensa no âmago do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que 

não se verifica nas circunstâncias, constituindo os fatos que balizam o 

pedido indenizatório em meros dissabores inerentes à situação vivenciada 

pela partes. APELO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível Nº 

70048125421, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/04/2012) Improcedente, 

portanto, o pedido para condenação em danos morais. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

EM PARTE do pedido do Reclamante SEBASTIAO LUIZ DE ANDRADE 

JUNIOR em desfavor de UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, 

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA e COBRAFIX COBRANCAS E 

RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS apenas para DECLARAR a 

inexistência dos débitos relativos ao contrato objeto da lide, bem como 

para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id. 28198862 dos 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, 

Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. Camila Silva de Souza 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019842-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME REQUERIDO: PIZZAIOLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - 

ME I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA em que o Reclamante alega ser credor da importância de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), referente a cheques pré-datado que o 

Reclamado não teria adimplido, os quais, atualizados até a data da 

distribuição da ação, já perfaziam a quantia de R$ 21.744,49 (vinte e um 

mil e setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), 

conforme consta da planilha de atualização anexa à inicial. O Reclamado 

não apresentou defesa. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Analisados detidamente as cártulas apresentadas 

constantes do Id 27051997 é possível verificar que fora nominada à 

empresa de TREVÃO MAT. P/ CONSTRUÇÃO e, existindo a sua 

circulação, exige-se o endosso, ao menos em branco, realizado por ele 

(nominado), o que não se vislumbra nas cártulas que embasam a ação de 

cobrança. Com efeito, preceitua o Art. 17 da Lei nº. 7.357/1985 que “o 

cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à 

ordem’’, é transmissível por via de endosso”. Portanto, a condição para a 

circulação por transmissão da cártula é o endosso da pessoa nela 

nomeada, no caso o TREVÃO MAT. P/ CONSTRUÇÃO. Destarte, bastaria a 

realização do endosso na forma estabelecida no Art. 19 da Lei nº. 

7.357/1985, verbis: Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou 

na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário 

com poderes especiais. § 1º. O endosso pode não designar o 

endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso 

em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha 

de alongamento. § 2º. A assinatura do endossante, ou a de seu 

mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de 

legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente. 

Nesse sentido: AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO. 

AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. O portador de cheques, 

nominais a terceiro e não endossados, carece de legitimidade ativa para a 

cobrança dos títulos em face da emitente. Apelo provido. (Apelação Cível 

Nº 70075596676, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 06/12/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
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MONITÓRIA. CHEQUES EMITIDOS A TERCEIROS. NECESSIDADE DE 

ASSINATURA DO ENDOSSANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, DA LEI 

7.357/1985. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. Em sendo os cheques 

emitidos em favor de terceiros, e não tendo havido o lançamento de 

assinatura do beneficiário no verso dos títulos, senão unicamente a 

aposição de carimbo, a configurar a existência de endosso em branco, se 

afigura ilegítima a parte autora para manejar a presente demanda em 

relação a eles. Ilegitimidade ativa que se assenta ante a ausência de 

comprovação do endosso alegado, vez que em desconformidade com o 

disposto no art. 19, § 1º da Lei 7.357/1985, no sentido da necessária 

assinatura do endossante. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075551655, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em 23/11/2017). AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE EMITIDO DE FORMA 

NOMINAL À TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO 

REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR A ASSINATURA APOSTA 

NO VERSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007290778, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 23/11/2017). Desta 

forma, a parte Reclamante não possui legitimidade para realizar a 

cobrança da cártula por via de ação de locupletamento ilícito, o que em 

regra afastaria as exceções oponíveis a terceiros. III – DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO pelo RECONHECIMENTO da Ilegitimidade ativa da 

parte Autora, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila 

Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017345-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017345-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO REQUERIDO: 

LOCALIZA RENT A CAR SA I- Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95. II- Conforme se colhe dos autos houve a distribuição 

do presente feito a esse Quarto Juizado Especial Cível no qual a parte 

pretende ter declarada a inexistência de débito e a condenação da 

reclamada por danos morais. Anoto, todavia, que os fatos narrados na 

presente demanda não se caracterizam como fato novo que sirva de 

fundamento para a propositura de nova demanda, eis que a causa de 

pedir já fora anteriormente apreciada e resolvida mediante acordo que 

restou homologado judicialmente. De ver-se que, conforme narrado pela 

própria parte reclamante as partes integraram os polos da ação nº 

8054897-26.2018.811.0001, cujo trâmite processual se deu perante o 

Terceiro Juizado Especial Cível da Capital. Colhe-se do andamento daquele 

feito, especificamente na Mov. nº 40 a juntada/informação de inscrição 

dos dados da parte promovente no valor de R$458,55 (quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Oportuno acrescer 

que naquele feito por força do acordo a reclamada se comprometeu a 

declarar a inexistência de débitos, o que, por certo envolvia a inscrição ali 

registrada. Ocorre que, conforme se deflui do extrato juntado no presente 

feito (Id. nº 31658105) o registro da inscrição se deu no ano de 2017, isto 

é, em data pretérita àquela primeira demanda onde houve a apreciação do 

pedido dirigido à inscrição e que fora resolvido mediante concessões 

mútuas. Daí dizer que não houve fato novo, mas tão só o descumprimento 

do que acordado entre as partes naqueles autos. Acerca da inscrição 

aqui novamente comunicada já se operou o trânsito em julgado, sendo 

este Juízo impedido de processar e julgar demanda cuja análise já foi 

anteriormente levada a conhecimento do judiciário e sobre a qual houve a 

análise do mérito nos termos da Lei (CPC, art. 487, inciso III, ´b´). Conforme 

se extrai do cotejo entre a petição inicial e documentos presentes neste 

feito e naquele já julgado, há absoluta identidade entre eles, isto é, da 

causa de pedir, do pedido e das partes. Nesse passo é que agora postula 

a reclamante pretendendo renovar demanda cuja causa de pedir já está 

acobertada pelo instituto jurídico da coisa julgada, de sorte que não lhe 

assiste razão a renovação da demanda. Tal situação importa em dar 

aplicação à regra legal prevista no art. 485, inciso V do CPC. Anoto por 

oportuno que é passível de reconhecimento de ofício pelo Magistrado da 

ocorrência do instituto jurídico anunciado, porquanto encontra respaldo 

legal para tanto (CPC, art. 485, §3º). Destarte, outra sorte não resta ao 

feito senão a sua extinção à vista da caracterização do instituto jurídico da 

coisa julgada. Acrescente-se, por fim, que na hipótese, estando 

suficientemente demonstrado o descumprimento do acordo, eis que a 

inscrição dos dados da parte promovente se mantêm em órgão de 

proteção ao crédito desde aquela ocasião, quando deveria ter sido 

baixada por força do acordo entabulado, deverá a parte, acaso pretenda 

dirigir-se àquele feito onde operou-se a coisa julgada para relatar o 

descumprimento do acordo. III- Posto isso reconheço caracterizado o 

instituto jurídico da coisa julgada e de consequência JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso V do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019987-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMEIRE LICANI PINHEIRO DE SA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019987-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZULMEIRE LICANI PINHEIRO DE SA FERREIRA REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO 

C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR em que a alegação se funda 

em falha na prestação de serviços decorrente da cobrança por serviço 

cancelado. Pleiteou a condenação do Reclamado em danos morais e 

materiais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise à análise do mérito da causa. 3. 

No mérito a pretensão é procedente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 
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razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A Reclamante alega 

que havia contratado os serviços de telefonia fixa, internet e televisão por 

assinatura da Reclamada. Narra que na data de 14/05/2019 solicitou o 

cancelamento apenas do serviço de televisão por assinatura. Aduz que 

os prepostos da Reclamada retiraram os equipamentos de sua residência 

na data de 12/07/2019, conforme Ordem de Serviço nº 523825. No 

entanto, afirma que nas faturas posteriores a Reclamada permaneceu a 

realizar cobrança do serviço cancelado, sendo as faturas agosto a 

dezembro/2019. Porém, afirma que ao ligar as faturas foram revisadas, 

porém a fatura relativa a agosto/2019 revisou a menor, sendo cobrado e 

pago indevidamente a quantia de R$ 6,41 (seis reais e quarenta e um 

centavo). Afirma que em razão disso teve os serviços de telefonia e 

internet suspensos. Por isso, pediu em tutela de urgência o 

restabelecimento dos serviços, bem como a restituição da quantia paga 

indevidamente e reparação em danos morais. Na contestação a 

Reclamada nega a falha na prestação de serviço, afirmando que a 

cobrança é devida, argumentando que a Reclamante solicitou o 

cancelamento dos serviços de televisão de assinatura, mas que 

posteriormente desistiu do citado pedido. Alega que os serviços foram 

prestados e, por isso, inexistia dever de reparação em danos morais e 

materiais. Da análise da prova produzida nos autos, em especial, da 

Ordem de Serviço colacionada pelo Reclamante no Id nº 27125256 é 

inconteste que a Reclamante solicitou o cancelamento dos serviços de 

televisão por assinatura e que os equipamentos necessários para o 

fornecimento do citado serviço foram retirados de sua residência na data 

de 12/07/2019. A Reclamada, contudo, não trouxe aos autos qualquer 

comprovação a validar as cobranças realizadas ao Reclamante pelo 

serviço cancelado. Sendo assim, impõe reconhecer a falha na prestação 

do serviço, pois não é crível a Reclamada cobrar por serviço não 

prestado. Aliás, também não se demonstra razoável suspender os demais 

serviços (telefonia fixa e internet) para compelir a Reclamante a pagar por 

serviço cobrado indevidamente. Nesse contexto tenho claro o dano moral 

sofrido pela Reclamante, ante a falha na prestação perpetrada pela 

Reclamada que não prestou os serviços nos limites do contrato. É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

Quanto ao pedido de reparação em danos materiais reputo devido ante o 

reconhecimento da falha na prestação de serviço pela Reclamada 

devendo ser restituído o valor de R$ 6,41 (seis reais e quarenta e um 

centavo), na forma simples. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante 

ZULMEIRE LICANI PINHEIRO DE SA FERREIRA para CONFIRMAR a tutela de 

urgência concedida no Id nº 27142408; para CONDENAR a Reclamada NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação e a restituir a Reclamante quantia de R$ 6,41 

(seis reais e quarenta e um centavo), na forma simples, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020821-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NASCIMENTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020821-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE NASCIMENTO CANDIDO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante 

ter recebido fatura com cujo valor não concorda, uma vez que originária 

de recuperação de consumo. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito, bem como a condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 
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para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos 

autos, verifica-se que realmente foi constada irregularidade nas 

instalações elétricas do imóvel da Autora, cujo registro foi fotografado, 

bem como que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado (1505/2019). 

No entanto, verifico que a Reclamada não logrou êxito em comprovar que, 

após a constatação e correção da irregularidade, o consumo da parte 

Autora se elevou a ponto de justificar a recuperação do consumo. 

Portanto, ante a ausência de benefício ao consumidor, não há o que se 

falar em recuperação de consumo. Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR SEM 

ALTERAÇÃO DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALORES A RECUPERAR. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. 

PERMITIDA A COBRANÇA APENAS DO CUSTO ADMINISTRATIVO. 

EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO, POIS, O 

DÉBITO DESCONSTITUÍDO FOI INSCRITO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. QUANTUM FIXADO EM R$ 9.370,00 DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS SEMELHANTES. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007892664, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/08/2018)”. Desta forma, cabível a 

declaração de inexigibilidade do débito referente ao consumo recuperado, 

objeto da demanda. Daí a concluir que se mostrou acertado o provimento 

judicial concedido in limine litis, impondo-se a sua confirmação neste ato 

sentencial. Pelos motivos alinhavados (desobediência ao que dispõe a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL), indefiro o pedido contraposto. No que 

tange ao pedido de condenação em danos morais reputo devidos, pois a 

Reclamante teve os serviços suspensos pela empresa Reclamada. Nesse 

ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, conseqüentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Sob essa ótica, verifica-se que o evento danoso tem origem na 

cobrança excessiva da conta de energia elétrica, que chegou ao ponto de 

a autora não conseguir mais pagar em razão do elevado valor cobrado, 

totalmente desvinculado do que até então era praticado, levando à 

suspensão do fornecimento da energia elétrica. Ademais, ao sublinhar o 

dever de indenizar, está presente a hipótese da responsabilidade objetiva, 

nos termos do que dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

impondo ao fornecedor do serviço responder, independentemente da 

existência de culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do 

serviço contratado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA os pedidos da presente demanda 

ajuizada por FELIPE NASCIMENTO CANDIDO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO das faturas impugnadas nestes autos, com 

referência à recuperação de consumo vencimento em 30/09/2019, no 

valor de R$ 4.017,60 (quatro mil e dezessete reais e sessenta centavos) e 

R$ 5.356,38 (cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito 

centavos), com vencimento em 30/09/2019, bem como CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação. Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, OPINO, pela IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VEZARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002726-46.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DANILO VEZARO REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação em que a alegação 

Autoral se funda em ocorrência de falha na prestação dos serviços 

prestados pela Reclamada, vez que após ter sido vítima de golpe, contatou 

o gerente do Banco Reclamado para tentar cancelar a transação, sem 

obter êxito. Pugna, ao final, pela condenação da reclamada ao pagamento 
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de indenização por danos materiais e morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas 

pela Reclamada, em razão do resultado do julgamento do mérito da 

demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias 

os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. A parte reclamante relata que após arrematar um veículo 

em leilão, realizou transferência via TED no importe de R$ 22.575,00, para 

a conta indicada pela leiloeira, cadastrada em nome de João Manoel de 

Jesus dos Santos, banco Santander, agência 206, conta corrente 

10374647, CPF 049.603.445-63. Informa que após realizar a transferência, 

o veículo seria liberado para retirada na segunda-feira dia 28/10/2019. 

Contudo, ao se dirigir ao local informado pela leiloeira, constatou que não 

existia nada, vindo a perceber que fora vítima de fraude. Segue alegando 

que imediatamente buscou o gerente da Reclamada na tentativa de 

viabilizar o bloqueio dos valores transferidos. Porém, lhe foi exigido a 

confecção de um boletim de ocorrência, o que, segundo o Autor, foi 

providenciado, no entanto, após regressar à Reclamada, recebeu a notícia 

de que o valor já havia sido sacado pelo fraudador, trazendo prejuízos de 

ordem moral e material. De plano constata-se que razão não assiste à 

parte Autora. Em detida análise aos fatos e provas acostadas ao 

processo infere-se que o Autor foi vítima de fraude perpetrada por 

terceira pessoa, sem que a Reclamada tenha, de qualquer modo, 

contribuído para o evento danoso. Trata-se claramente de culpa exclusiva 

de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II do CDC), não possuindo a Reclamada 

qualquer responsabilidade no caso em tela. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO. FRAUDE 

DE TERCEIRO. GOLPE. FORTUITO EXTERNO. EXTORSÃO. DEPÓSITO DE 

SUPOSTO VALOR FEITO POR MEIO DE ENVELOPE VAZIO. FRAUDE. 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO RÉU. AUSÊNCIA 

DE DEVER DE CUIDADO DA AUTORA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. 1. Narra a parte autora ter sido vítima de um golpe ou de 

extorsão, por terceiro, vindo a sacar valor em favor deste mediante a 

promessa de transferência bancária fraudulenta, pois o falsário utilizou-se 

de um envelope vazio. Pugna pela condenação do banco ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais. 2. Sentença que julgou 

improcedente a ação. 3. Do cotejo das provas, verifica-se que ao autora 

foi vítima de estelionatário, o que faz por afastar a responsabilidade do 

banco, em virtude de fortuito externo. 4. Sentença de improcedência que 

não comporta reforma, pelo que, vai mantida por seus próprios 

fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ/RS - Recurso Cível, Nº 71007315369, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 19-07-2018). 

(destaquei) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. 

MENSAGEM ENVIADA AO CELULAR DO AUTOR INFORMANDO TER SIDO 

SORTEADO NA PROMOÇÃO "MEGA BOLADA VIVO". TRANSFERÊNCIA 

ON LINE DE VALOR VOLUNTARIAMENTE FEITA PELOS AUTORES. 

AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO BANCO RÉU. NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE O FATO PRATICADO E O EVENTO OCORRIDO NÃO EVIDENCIADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR O BANCO DEMANDADO POR 

CONDUTA VOLUNTÁRIA DOS AUTORES POR TRANSFERENCIA 

ELETRONICA DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS - Apelação Cível, Nº 70073307811, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em: 12-07-2017). Destaca-se que o Autor transferiu os valores 

voluntariamente ao golpista, que não se utilizou de qualquer falha no 

sistema da Reclamada ou outros meios que pudessem facilitar o golpe. 

Consigna-se que o próprio Autor, em declaração prestada à autoridade 

policial, reconhece que fora vítima de estelionato. Ademais, constata-se a 

divergência entre os fatos e as provas acostadas ao processo. Conforme 

narrado pelo Autor, o veículo seria retirado em uma segunda-feira dia 

28/10/2019, contudo, no boletim de ocorrência foi narrado que o veículo 

seria retirado em 19/08/2019 (também segunda-feira), o que diverge da 

declaração prestada perante a autoridade policial de que o veículo seria 

retirado dia 21/09/2019. De qualquer forma, embora o comprovante 

acostado pelo Autor esteja ilegível, verifica-se que a transferência 

aparentemente fora realizada em 16/08/2019, sendo que os golpistas 

tiveram tempo hábil para sacar e/ou transferir os valores, vez que o Autor 

percebeu o golpe somente quando foi retirar o veículo, o que ocorreu, na 

melhor das hipóteses, em 19/08/2019. Portanto, impossível imputar 

qualquer conduta da Reclamada que pudesse contribuir para os prejuízos 

sofridos pelo Autor. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como 

caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer 

o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados 

pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua 

responsabilidade. Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa 

de atendimento por parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito 

praticado por ela. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações do 

reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua 

pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DANILO VEZARO em 

desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Deixo de condenar o 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015875-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN SILVESTRE DE CASTRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1015875-46.2019.8.11.0001 Reclamante: 

KELVIN SILVESTRE DE CASTRO Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS S E N 

T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual alega a parte reclamante que o voo com saída do 

Rio de Janeiro-RJ, no dia 24/10/2019, às 21h:20min, com conexão em 

Viracopos, e chegada em Cuiabá-MT, às 00h:45min, atrasou a saída, 

tendo o autor perdido a conexão. Relata o autor que a reclamada somente 

o reacomodou em outro voo que chegou ao destino final somente após as 

11h:25min do dia 25/10/2019, portanto, um atraso de mais de 10 (dez) 

horas entre o horário inicial de desembarque no destino e o horário efetivo 

da chegada em Cuiabá-MT. Ao final pugnou pela condenação da 

Requerida em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 3. No mérito, a 

ação é Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que o voo com saída do Rio de Janeiro-RJ, no dia 

24/10/2019, às 21h:20min, com conexão em Viracopos, e chegada em 

Cuiabá-MT, às 00h:45min, atrasou a saída, tendo o autor perdido a 

conexão. Relata o autor que a reclamada somente o reacomodou em outro 

voo que chegou ao destino final somente após as 11h:25min do dia 

25/10/2019, portanto, um atraso de mais de 10 (dez) horas entre o horário 

inicial de desembarque no destino e o horário efetivo da chegada em 

Cuiabá-MT. A reclamada afirma que no caso há exclusão de 

responsabilidade pela ocorrência de necessidade de manutenção na 

aeronave. Contudo, tal fato é previsível e não exclui a responsabilidade da 

empresa aérea. A excludente de responsabilidade alegada pela 

reclamada, qual seja, a suposta manutenção não programada da 

aeronave, configura caso fortuito interno, isto é, decorrente do risco do 

seu negócio. Isto porque manutenções em aeronaves são eventos 

previstos na dinâmica dos transportes aeroviários, e o incidente narrado 

nestes autos não é suficiente para eximir a companhia aérea de sua 

responsabilidade. Ademais, poderia a Reclamada providenciar voo em 

outra companhia aérea, em horário que o Autor pudesse chegar ao 

destino final em intervalo de tempo menor, o que não ocorreu. Portanto, 

resta inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos de 

ordem moral causado ao reclamante. Com efeito, a responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações 

unilaterais, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac. 

Destarte, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte 

reclamante, pois o fato gerou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que fora surpreendido com a deficiente prestação 

de serviços contratados. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

Nesse sentido, verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TRANSPORTE AÉREO nacional – Atraso de voo e perda de conexão em 

razão de manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - 

Chegada ao destino através de transporte terrestre - Atraso de 15 horas 

– Falha na prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade 

objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, 

do CDC)- Dano moral 'in re ipsa' que prescinde de prova Dever de 

indenizar configurado – Aplicação do art. 252 do RITJSP- Sentença 

mantida nesta parte- Recurso improvido nesta parte. DANOS MORAIS - 

Quantum- Valor da indenização por danos morais que deve ser mantido, 

para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - – 

Sentença mantida nesta parte- Recurso não provido nesta parte. (TJ-SP - 

AC: 10090266820188260068 SP 1009026-68.2018.8.26.0068, Relator: 

Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 15/01/2020, 24ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2020) E ainda, 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO nacional – 

Atraso de voo e perda de conexão em razão de manutenção não 

programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao destino através 

de transporte terrestre - Atraso de 15 horas – Falha na prestação de 

serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea 

por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC)- Dano moral 'in re 

ipsa' que prescinde de prova Dever de indenizar configurado – Aplicação 

do art. 252 do RITJSP- Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido 

nesta parte. DANOS MORAIS - Quantum- Valor da indenização por danos 

morais que deve ser mantido, para atender aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade - – Sentença mantida nesta parte- Recurso não 

provido nesta parte.(TJ-SP - AC: 10090266820188260068 SP 

1009026-68.2018.8.26.0068, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, 

Data de Julgamento: 15/01/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/01/2020)” No que pertine aos danos morais, a reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 
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não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por KELVIN 

SILVESTRE DE CASTRO em face AZUL LINHAS AEREAS para CONDENAR 

a Reclamada a pagar ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015421-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1015421-66.2019.8.11.0001 Reclamante: 

EDILSON ALVES CORREA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em que a causa de pedir funda-se na 

alegação cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo no 

valor de R$1.345,15 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e quinze 

centavos), com vencimento em outubro/2018, que a reclamada alega ser 

gerada em razão do consumo regular de energia elétrica na UC n.º 

6/955596-2 (25753591). Afirma a parte reclamante que para não ter 

suspenso o fornecimento de energia de sua propriedade, foi obrigado a 

realizar um parcelamento da fatura ora contestada, pagando o valor de R$ 

898,04 (oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos), restando o 

pagamento no valor de R$ 535,21 (quinhentos e trinta e cinco reais) 

inerentes às parcelas de novembro/2019 à abril/2020. Pede a parte autora, 

a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito, e a 

condenação da reclamada em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. 2. Não merece acolhida a alegação de incompetência do 

Juízo porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. No mérito, a ação é 

PROCEDENTE. Conforme se depreende dos autos a parte Reclamante 

recebeu a cobrança de fatura indevida no valor de R$1.345,15 (mil 

trezentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), com vencimento 

em outubro/2018, referente ao período de 07/2018 a 10/2018, gerada em 

razão da constatação de irregularidade nas instalações elétricas da 

Unidade Consumidora n. 6/955596-2. A reclamada sustenta em sua 

defesa que os seus prepostos procederam a vistoria no equipamento de 

medição de energia elétrica do imóvel da parte autora, conforme registro 

TOI anexo no id. nº 28325669, ocasião em que detectaram irregularidade. 

Da análise da documentação que instrui os autos, permite-se constatar 

que houve cobrança de valores referente à MÉDIA DE CONSUMO NÃO 

FATURADO em razão do período em que havia a suposta irregularidade, 

detectada por vistoria unilateral realizada pela Reclamada, que não 

encontra justificativa plausível, à vista da ausência de pressupostos legais 

para realização de mencionada vistoria, que não foi acompanhada pelo 

consumidor, nem há comprovação de que o mesmo foi notificado para 

acompanhar o ato. Neste sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, 

tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar a sua 

própria vistoria, o que não retrata senão ato integralmente unilateral que 

não tem a propriedade de convencer. Ora, se a demandada estava 

pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso II do 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; 

Contudo, não nos parece que a demandada tenha solicitado perícia 

técnica, ou seja, vistoria feita por terceiros, e não por ela própria, o que 

autoriza afirmar que o laudo que elaborou não esteja dotado da 

imprescindível isenção, malferindo o contraditório e a ampla defesa, 

princípios que também devem ser observados nos procedimentos 

administrativos. Cito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO 

TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO DE 

LACRES - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS 

INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - 

VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. A inversão do ônus da prova constitui-se em 

prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal 

em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Prova técnica pericial, 

mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a 

inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de 

substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades 

encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de 

fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema 

detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não 

demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo 

quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que 

deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais.” 

(TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009) A 

omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à 

época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo 

que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Assim, não é ilícita a cobrança de 

recuperação de consumo, contudo, não se pode referendar o 

procedimento levado a efeito pela reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, 

conforme traz a jurisprudência: ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. A mera existência de avaria no medidor de energia 

elétrica, por si só, não comprova a mensuração a menor do consumo. 

Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova 
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de registro a menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral 

exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida 

não causa, por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não 

há condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos.Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 A cobrança em fatura de energia elétrica calculada 

unilateralmente por média de consumo fictício caracteriza prática comercial 

abusiva, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido 

oportunizando o acompanhamento do consumidor. Considerando que ao 

constatar irregularidade na unidade consumidora, emitiu laudo 

unilateralmente sem a notificação do consumidor para acompanhar a 

perícia, pois o termo de inspeção não foi assinado pela autora. Em recente 

julgado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim manifestou sobre o 

tema, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA 

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –IRREGULARIDADE NO 

RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA 

PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COM CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE 

INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O 

ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caracteriza prática comercial 

abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente 

por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de 

documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do 

consumidor. A suspensão compulsória do fornecimento de energia 

elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos 

morais. Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: 

reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua 

redução. Por se tratar de relação contratual, os juros de mora são devidos 

desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, 

precedentes STJ”. (TJMT - APELAÇÃO Nº 134019/2017 - CLASSE CNJ - 

198 COMARCA DE CÁCERES - RELATORA: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. 21/03/2018 – DJ 23/03/2018) Nesse caso, 

a reclamada não efetuou a vistoria da forma determinada em lei, o que 

torna indevida a cobrança de recuperação de consumo. Assevera-se, 

que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados. Assim, em se 

tratando de cobrança indevida, o parcelamento da fatura contestada é 

nulo, devendo ser restituído o valor pago indevidamente e cancelada as 

demais parcelas. Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em 

prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a 

indignação do reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, 

impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o 

dano in re ipsa. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. CELESC. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA 

QUITADA. DANO MORAL. Comprovada a quitação da fatura que deu 

origem a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do 

consumidor, impõe-se a responsabilização da CELESC pelos danos que 

sua conduta acarretou. (813487 SC 2008.081348-7, Relator: Sônia Maria 

Schmitz, Data de Julgamento: 20/04/2010, Terceira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Joinville) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM APELAÇÃO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS PAGAS. SUSPENSÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. 1.Sabe-se que a legislação permite o corte de energia 

em razão da inadimplência do consumo. Todavia, não se pode admitir que 

a suspensão do fornecimento ocorra mesmo depois de realizado o 

pagamento da fatura, ainda que a destempo. 2.O conhecimento sobre o 

adimplemento ou não dos consumidores em relação à fatura de energia 

elétrica é de inteira responsabilidade da concessionária.(...) 8 .Agravo 

improvido.9.Decisão unânime. (2680251 PE 0007354-14.2012.8.17.0000, 

Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 91) Resta quantificar o dano moral. 3. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Rejeito o pedido contraposto em razão do teor 

do julgamento. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da reclamante EDILSON 

ALVES CORREA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 1-) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO referente as faturas impugnadas nestes autos, nos valor de 

R$1.345,15 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), 

com vencimento em outubro/2018, referente ao período de 07/2018 a 

10/2018,; 2-) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da negativação; 3-) Determino ainda, que 

a reclamada proceda a restituição da importância de R$1.796,08 (mil 

setecentos e noventa e seis reais e oito centavos), a título de indenização 

por danos matérias, já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014573-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RAMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1014573-79.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LEOCIR RAMON Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO Com TUTELA ACAUTELATÓRIA (COBRANÇA 

IRREGULAR DE ENERGIA) em que a parte reclamante afirma ter recebido 

faturas com valores excessivos no valor de R$ 11.310, 20 (onze mil 

trezentos e dez reais e vinte centavos) e R$ 2.237,40 (dois mil duzentos e 

trinta e sete reais e quarenta centavos), referente ao mês de 

outubro/2019, que a reclamada alega se tratar de recuperação de 

consumo, em razão da constatação de irregularidade nas instalações 

elétricas da Unidade Consumidora n. 6 /305090-3. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 
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constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. A Preliminar de Incompetência, não 

merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 3. No mérito, a demanda é parcialmente procedente. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC/2015. Da análise das provas, permite-se constar que a 

parte Reclamante recebeu a cobrança de faturas de recuperação de 

consumo referente ao mês de outubro/2019, no valor de no valor de R$ 

11.310, 20 (onze mil trezentos e dez reais e vinte centavos) e R$ 2.237,40 

(dois mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), que a 

reclamada alega se tratar de recuperação de consumo do período de 

11/2017 a 04/2019, em razão da constatação de irregularidade nas 

instalações elétricas da Unidade Consumidora. A reclamada sustenta em 

sua defesa que os seus prepostos procederam a vistoria no equipamento 

de medição de energia elétrica do imóvel da parte autora UC nº 6 

/305090-3, ocasião em que detectaram indício da existência de 

irregularidade, mas não apresentaram provas da realização da vistoria. Da 

análise da documentação que instrui os autos, permite-se constatar que 

houve cobrança de valores indevidos, supostamente detectados por 

vistoria unilateral realizada pela Reclamada, que sequer foi apresentada 

nos autos. Neste sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, 

tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, o que não 

retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de 

convencer. No que tange a pretensão indenizatória referente aos danos 

morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de 

improcedência. No presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter 

sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a 

indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante 

ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e 

injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial 

propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à 

reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LEOCIR RAMON 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A para tornar definitiva a liminar deferida na mov. Id. 28009754, declarar 

a inexistência de débito referente a fatura de outubro/2019, nos valores 

de R$ 11.310, 20 (onze mil trezentos e dez reais e vinte centavos) e R$ 

2.237,40 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). 

Torno definitiva a liminar deferida no id. 25698944. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021656-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021656-49.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MAGNA SILVA GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

(SERASA EXPERIAN) pelo débito no valor de R$ 246,67 (duzentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com inclusão em 

17/12/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais (em R$ 20.000,00). É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito 

contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 

9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 
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162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. No mérito a 

pretensão é procedente. Da análise dos das provas permite-se inferir que 

o registro dos dados do Reclamante no serviço de proteção ao crédito 

(SERASA EXPERIAN) se deu por solicitação da Reclamada, por débito que 

o Reclamante afirma indevido vez que não possui débitos perante a 

empresa. A Reclamada alega atuar no exercício legal do direito de credora 

por suposta inadimplência do Reclamante referente à diferença de 

consumo após o pedido de cancelamento da UC nº 6/781182-1. Contudo, 

analisando detidamente as provas produzidas nos autos verifico que 

razão assiste à Reclamante. Isto porque, conforme as ordens de serviços 

colacionadas aos autos pela Reclamada no Id. 29873632, na data de 

15/08/2019 houve a transferência de titularidade da UC 6/781182-1 para o 

inquilino da Reclamante. Dessa forma, em tese, de fato com a 

transferência haveria uma diferença de consumo a ser adimplida pela 

Reclamante. Entretanto, o histórico de faturas colacionado também pela 

Reclamada no Id. 29873632 demonstra que a fatura apresentada em 

14/08/2019, ou seja, relativa a diferença de consumo com vencimento em 

03/10/2019 fora paga pela Reclamante na data de 05/09/2019. Portanto, 

não há qualquer prova nos autos de que o débito negativado tem origem 

em diferença de consumo. Ao contrário, a diferença de consumo fora 

devidamente adimplida pela Reclamante. Dessa forma, entendo que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, tendo como norte os princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade) estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por MAGNA SILVA GARCIA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A para: 1) DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; 2) 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id. nº 27640204 dos autos; 

3) DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa do protesto informado 

nos autos, para o qual anoto o prazo de 05 (cinco) dias, fixo desde já 

multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de 

descumprimento da medida; 4) CONDENAR a Reclamada a pagar à 

Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 

362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017228-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEMAO AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIA ANTONIA LEOPOLDINA GOZZO OAB - MT14297/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº: 1017228-24.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CESAR LIMA DO NASCIMENTO Reclamada: ALEMAO AUTO CENTER 

PECAS E SERVICOS LTDA - ME S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM REPETIÇAO DO INDEBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ao argumento de que seu veículo 

apresentou problemas mecânicos, tendo sido levado à oficina da parte 

reclamada no dia 09/04/2019, que constatou problemas no motor, sendo 

necessária a realização dos seguintes serviços: retifica do cabeçote, 

incluindo 16 retentores de válvula, 08 válvulas de admissão, 08 válvulas 

de escape. Além disso, foi realizada a troca do jogo de tucho, da bomba d’

água, da junta de motor completo, 6 litros de óleo, 1 filtro de óleo, 01 kits 

correia dentada com tensor em razão de defeito apresentado em veículo 

usado adquirido pela reclamante da ré, pelo valor total de R$ 5.733,01 

(cinco mil e setecentos e trinta e três reais e um centavo). Afirma o 

reclamante que o veiculo ficou na oficina por 14 (quatorze) dias, sendo 

entregue pela reclamada, todavia, no outro dia o veiculo apresentou 

problemas novamente, sendo levado para a oficina e lá permanecendo por 

mais 33 (trinta e três) dias, mas o defeito persistiu, não conseguindo a 

reclamada repará-lo. O autor ao perceber que o problema não seria 

resolvido pela reclamada levou o veiculo em outra oficina que resolveu o 

problema, sendo constatado defeito no cabeçote já supostamente 

reparado pela ré, tendo o autor pago o valor de R$ 4.023,00 (quatro mil e 

vinte e três reais), pelo conserto de um serviço já pago à reclamada, e 

ainda na garantia. Pede restituição e repetição do indébito e reparação 

pelos danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 
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lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A ação é parcialmente 

procedente. Da análise das provas, permite-se constatar que o reclamante 

contratou os serviços da parte reclamada para consertar seu veículo, 

pagando o valor de R$ 5.733,01 (cinco mil e setecentos e trinta e três 

reais e um centavo), e que após o veiculo permanecer por 14 (quatorze) 

dias na oficina, apresentou defeito após os reparos, ficando por mais 33 

(trinta e três) dias, com a reclamada que não conseguiu reparar o 

problema, obrigando o autor a procurar outro profissional que resolveu o 

defeito. Contudo, o autor teve que pagar novamente por um serviço já 

pago à parte reclamada, no valor de R$ 4.023,00 (quatro mil e vinte e três 

reais). De modo que, deve a ré ressarcir o autor das despesas com a 

contratação de outra empresa que consertou o veículo, em razão de sua 

incapacidade de resolver o problema. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. MOTOR DO VEÍCULO RETIFICADO. DEFEITO 

POSTERIOR AO CONSERTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O BEM PELO 

PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. I. O 

dano moral indenizável pressupõe ocorrência de ato ilícito capaz de atingir 

direitos da personalidade do pretenso prejudicado. II. No caso, a situação 

vivenciada ultrapassa o mero dissabor, mas o valor foi fixado em atenção 

ao principio da razoabilidade circunstancias do caso concreto. 

Manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072368467, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 31/08/2017).(TJ-RS - AC: 70072368467 RS, Relator: 

Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 31/08/2017, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017) 

Nesse contexto tenho claro o dano moral sofrido pela parte autora. É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a ré não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assume o risco da atividade que desempenha, o que 

torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se 

trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no art. 186 

ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento nos 

arts. 186 e 927 do CC c/c 487, I, do CPC, opino para que o pedido seja 

julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR a Reclamada 

ALEMAO AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA .a pagar à parte 

Reclamante CESAR LIMA DO NASCIMENTO danos morais na importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados da data do arbitramento 

(Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, bem como, a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 4.023,00 (quatro mil e vinte e três reais), a título 

de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária (IGPM) a partir do desembolso. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Titular de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO 

o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na 

movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017269-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON BATISTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017269-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADENILSON 

BATISTA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017276-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ALMEIDA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017276-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RICARDO DE 

ALMEIDA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017281-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES BEZERRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017281-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO GOMES 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017286-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ROBERTO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017286-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIAS ROBERTO 

FURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017289-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017289-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINEI 

RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017291-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1017291-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE DE 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA PATRICIA DA 

SILVA BARROS, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI POLO 

PASSIVO: LOJAS AVENIDA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017250-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA CRISTINA DE OLIVEIRA GAUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acostar a resposta da notificação extrajudicial legível. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017303-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

 

PROCESSO n. 1017303-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DISARSZ ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS 

DISARSZ ALVES POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020580-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESTER REZENDE SOUZA (REQUERENTE)

KATIANE FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu a 

liminar deferida no ID 29034423, apesar de devidamente intimada, 

consoante se infere dos autos. Desta feita, determino a expedição de 

nova intimação da parte reclamada para que proceda a manutenção da 

infiltração da fossa na residência dos reclamantes, no prazo de 10 dias, 

sob pena de majoração da multa em caso de descumprimento da decisão. 

Intime-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto Santos dos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017323-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS FLORENTINA FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1017323-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOMINGAS 

FLORENTINA FERREIRA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015870-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA NASCIMENTO LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE KAREN DA SILVA OAB - MT27635/O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1015870-87.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA LUIZA NASCIMENTO LARA 

Endereço: RUA VINTE, 104, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-380 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA 

NO MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004743-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BORGES DE OLIVEIRA NOETHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1004743-55.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: 

[Agêncie e Distribuição, Bancários, Estabelecimentos de Ensino, 

Indenização por Dano Moral, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: GABRIELA BORGES DE 

OLIVEIRA NOETHEN Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 428, - DE 

184/185 A 793/794, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-420 POLO 

PASSIVO: Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, 

JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Nome: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA MADALENA 

SOFIA, 25, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 29 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016318-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE NATALINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016318-60.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SOLANGE NATALINA DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA 

TANCREDO NEVES, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-600 

POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-800 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA 

NO MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013297-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1013297-76.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA A, 311, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-392 POLO PASSIVO: Nome: IUNI EDUCACIONAL S.A. Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3300, Jardim Aclimação, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-280 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA 

NO MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016050-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON BERWANGER OAB - RS57070 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016050-40.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.367,20 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SUZANA NUNES DA 

SILVA Endereço: AVENIDA CUIABÁ, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-413 POLO PASSIVO: Nome: BANCO TRIANGULO S/A Endereço: 

AVENIDA CESÁRIO ALVIM, - DE 1406/1407 A 2875/2876, NOSSA 

SENHORA APARECIDA, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38400-694 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017334-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM NASCIMENTO TONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS OAB - MT28070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017334-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YASMIM 

NASCIMENTO TONELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ILDMAR 

BOTELHO DA COSTA CAMPOS POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016181-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES DE MORAES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016181-78.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 7.058,29 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DIEGO LOPES DE MORAES ALVES Endereço: 

AVENIDA CINCO, 15 qd 65, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-336 POLO PASSIVO: Nome: LOJAS RENNER S.A. Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3300, shopping pantanal, 

Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

JUNTADA NO MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 
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causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017346-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017346-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA RIBEIRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017352-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GABRIEL DA MATA CORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017352-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

GABRIEL DA MATA CORE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIANA 

MARIA FANTINATO VIEIRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017356-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GAZIN SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017356-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIONEY 

HANTONEY VIANA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEFERSON FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021381-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SOTO BALBAS OAB - SP396802 (ADVOGADO(A))

FABIOLA DE ARAUJO BRAGA OAB - SP227800 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1021381-03.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.139,99 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA BRASIL, 310, - DE 10749 A 11895 - LADO ÍMPAR, SANTA 

ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-000 POLO PASSIVO: Nome: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 

14171, 32 ANDAR, CONDOMÍNIO RACHAVERA CORPORATE TOWERS, E, 

VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO 

MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 
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imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017225-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão das ligações por meio de 

serviço automatizado pela parte reclamada. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Ressai dos autos o extrato de ligações demonstrando o 

fato narrado pelo autor. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de ser mantidas as ligações automatizadas 

(do que contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar 

vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, 

imediatamente, as ligações automatizadas objeto da demanda, sob pena 

de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Assim, nos 

termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., 

inverto o ônus da prova em favor da parte reclamante. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada. Cite-se a parte 

Reclamada para contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

Reclamante. Intimem-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017219-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA tendo 

como partes DELMA DA SILVA ROSA e E-CUIABA SOLUÇÕES PARA 

INTERNET LTDA, em que aquela requer seja determinado a reclamada 

proceda o desbloqueio do portal de acesso do curso de Eletrotécnica em 

nome da reclamante. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, 

nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da 

“probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

CPC). Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos 

do art. 300 do CPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, 

pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a 

consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais 

elementares direitos. A fumaça do bom direito está cabalmente 

comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que a 

requerente, a despeito de ter relação jurídica com a demandada, aduz que 

esteja inadimplente, não se mostra razoável o bloqueio de acesso ao 

sistema como meio coercitivo para receber o aludido crédito. O perigo da 

demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, tendo em vista que, seu acesso ao sistema foi bloqueado 

impedindo de realizar as atividades. Isto posto, com amparo no artigo 300 

e seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o desbloqueio do 

PORTAL DE ACESSO da requerente na plataforma do curso de 

ELETROTÉCNICA, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a 

da audiência, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, 

cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017291-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC), concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar. 

Intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação já 
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designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013124-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA OAB - MT26800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DECISÃO A parte reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença prolatada nos autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando a 

existência de omissão na sentença. É o breve relatório. DECIDO. No caso 

dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, tenho que não lhe 

assiste razão, porquanto a sentença foi clara ao julgar parcialmente 

procedente o pedido inicial diante da falha na prestação do serviço por 

parte da reclamada. Consigno, ainda, que o Magistrado não está obrigado 

a responder todas as alegações da parte se já encontrou base suficiente 

para proferir decisão. Ademais, o inconformismo da parte não pode 

fundamentar os embargos de declaração, que tem por finalidade o 

aperfeiçoamento da decisão. Isto posto, considerando que na sentença 

proferida nestes autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro nos artigos 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015420-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARRUDA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O A parte reclamante informa que a reclamada emitiu nova 

fatura com valor exorbitante. Analisado o feito, verifica-se que a fatura 

referente ao mês de abril de 2020 apresenta valor exorbitante, razão pela 

qual defiro o pedido de suspensão da cobrança e inclusão para análise de 

revisão. Assim, intime-se a reclamada para que proceda a suspensão da 

cobrança da fatura referente ao mês de abril de 2020, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento. Intime-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019530-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYLA CIGOLINI (REQUERENTE)

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU URBANISMO S/A (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1019530-26.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA Reclamante: THAMYLA CIGOLINI 

Reclamada: ÁGUAS CUIABÁ S/A Reclamada: BRDU URBANISMO S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

segunda Reclamada, tendo em vista que pertence ao mesmo grupo 

econômico, respondendo solidariamente pelos danos causados aos 

consumidores. Passo à análise do mérito. Os Reclamante alegam na 

petição inicial: - que adquiriram um imóvel da Segunda Reclamada situado 

Rua 03, Quadra 06, lote 01, Bairro Mirante do Parque, em Cuiabá-MT; - que 

em meados de novembro/2019 foram residir no imóvel, porém no fim do 

referido mês a primeira Reclamada suspendeu o fornecimento de água 

sem qualquer notificação; - que solicitou a ligação da matrícula, porém foi 

recusada, sendo exigido que apresentasse documento comprovando a 

propriedade do imóvel, tendo sido apresentado o contrato de compra e 

venda , contudo, a documentação foi recusada, sendo exigido que o 

contrato tivesse firma reconhecida de todos os envolvidos; - que tentou 

resolver administrativamente a situação, porém não obteve êxito. A 

primeira Reclamada, em sua defesa, afirma que após realizada a vistoria 

no endereço, a fim de constatar a viabilidade do solo para instalação do 

hidrômetro, procedeu a ligação da água, inexistindo dever de indenizar os 

Reclamantes. A segunda Reclamada, por sua vez, afirma que não deu 

causa a recusa da ligação da água no imóvel do Reclamante, pois não é 

exigido pela empresa que seja reconhecida a firma dos contratantes na 

aquisição de imóveis por ela comercializados, razão pela qual não há 

dever de indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise do 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que restou 

comprovada recusa da Reclamada em realizar a ligação do hidrômetro no 

imóvel do Reclamante, e, que o motivo seria a falta de reconhecimento de 

firma da assinatura do representante legal da empresa que comercializou 

o imóvel, acrescido ao fato não foi contestado pela primeira Ré. Ademais, 

a vistoria no imóvel e ligação do hidrômetro somente ocorreu após a 

primeira Ré ter sido intimada da liminar concedida nos autos. Ressalta-se 

que o reconhecimento de firma do contrato de compra e venda somente 

seria necessário caso houvesse dúvida da autenticidade daquela 

assinatura, posto que ele não serve para comprovar a autenticidade 

daquele negócio. Cabe ainda destacar, a publicidade aos documentos 

particulares perante terceiros ocorre com o registro do documento no 

cartório de títulos e documentos, o que não é exigido pela primeira 

Reclamada. Sendo assim, não é crível a exigência da primeira Reclamada 

em condicionar o reconhecimento de firma do preposto da segunda 

Reclamada no contrato de compra e venda apresentado pelo Reclamante 

a fim de comprovar a propriedade do bem. Aliado ao fato de que afirma 

que realizou a ligação do hidrômetro após a vistoria, contudo, não 

informou as razões da demora para cumprir a solicitação, não se 

desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC). 

Assim, mostra-se indevida a negativa da reclamada em condicionar o 

fornecimento de água e ligação do hidrômetro na residência dos 

Reclamantes, ao reconhecimento de firma de terceiros alheios a negócio 

jurídico existentes entre as partes, restando patente a falha na prestação 

do serviço por parte da primeira Reclamada, nos termos do art. 14, § 1º, I 

do CDC, devendo indenizar os Reclamantes pelos danos sofridos. No que 

tange aos danos morais, tem-se que restaram caracterizados, eis que os 

requerentes foram submetidos a transtornos e dissabores decorrentes da 

negativa da reclamada em proceder ao restabelecimento de energia 

elétrica, ficando sem o fornecimento de água por vários dias. “APELAÇÃO 

CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE 

TROCA DE TITULARIDADE DIANTE DE DÉBITO PRETÉRITO DE ANTERIOR 

LOCATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CONDUTA, POIUS A 

AUTORA NÃO TERIA APRESENTADOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA ISENÇÃO DE DÉBITOS E A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. 

AUTORA/APELADA QUE APRESENTOU CONTRATO DE LOCAÇÃO E 

SENTENÇA DE DESPEJO DO LOCATÁRIO, BEM COMO COMPROVOU QUE 

O ANTIGO CONSUMIDOR NÃO ESTAVA MAIS NO IMÓVEL. NEGATIVA DA 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DOS DOCUMENTOS 

LEGÍTIMOS APRESENTADOS PELA RECORRIDA. CONDUTA ABUSIVA 

APRESENTADOS PELA RECORRIDA. CONDUTA ABUSIVA. INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DE 

DÉBITO PRETÉRITO INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 194 DA SÚMULA DO 
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TJRJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENZATÓRIO FIXADO EM 

R$ 4.000,00 QUE OBSERVOU AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 

E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ – APL: 001081343.2017.819.0210, Relator: 

Francisco de Assis Pessanha Filho, Data de Julgamento: 16/05/2018, 

Décima Quarta Câmara Cível, Publicação: 18/05/2018). No que tange a 

segunda Reclamada, tem-se que não restou provada sua 

responsabilidade quanto a negativa de ligação de água pela primeira 

Reclamada, tendo em vista que não causou nenhum obstáculo ao pedido 

feito pelos Reclamantes, sendo prudente esclarecer que ela não tem com 

interferir nas exigências feitas pela concessionária de água para realizar 

os procedimentos administrativos para prestar o serviço prestado. Ante o 

exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA O PEDIDO e o faço para: 

CONDENAR a primeira Reclamada – ÁGUAS CUIABÁ - ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Reclamantes, a título de 

danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso. MANTENHO a decisão que antecipou os efeitos da tutela no ID 

26889043. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELOS 

RECLAMANTES EM FACE DA SEGUNDA RECLAMADA - BRDU 

URBANISMO S/A; Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do 

CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DE PROENCA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1000756-11.2020.8.11.0001 Reclamante: 

EDILSON RODRIGUES DE PROENÇA NASCIMENTO Reclamada: BANCO DO 

BRASIL S/A. Reclamada: ELO SERVIÇOS S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado pela Autora e primeira Reclamada 

neste processo (ID 31224930) para que surta os jurídicos e legais efeito e, 

em consequência, pela extinção do processo com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Do mesmo modo, tratando-se de 

acordo realizado entre a parte Autora e uma das Reclamadas com 

responsabilidade solidária, esse acordo abrange todos os danos sofridos 

pela demandante, nada mais restando a ser indenizado, bem como 

favorece as demais Reclamadas, diante da solidariedade existente entre 

elas e em conformidade com o que dispõe o art. 844, § 3º, do Código Civil, 

do que segue que a demanda deve ser extinta em relação à codevedora. 

Veja-se: “Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos 

que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) §º 3º 

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos co-devedores”. A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM OS 

COODEVEDORES SOLIDÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 844, § 3º DO 

CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES. A transação firmada 

entre a parte autora com dois dos três devedores solidários, extingue a 

dívida em relação aquele não constante no pacto, consoante disposto no 

art. 844, §3º do CC, que se sobrepõe a ressalva constante do ter do 

acordo quanto à apelante. A seguradora integrou a lide como parte 

demandada e não como denunciada a lide, desde a inicial. Mesmo na 

hipótese de estar na lide como denunciada a extinção também seria 

medida a ser adotada, consoante precedentes desta corte, porque a 

resolução da lide principal resulta na consequente extinção da 

denunciação a lide que é demanda secundária. EXTINÇÃO DO FEITO. 

APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJRS APL 70079313904, Décima Primeira 

Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Publicação em 14/12/2018)”. 

Assim, OPINO pela EXTINÇÃO da obrigação solidária, em decorrência do 

acordo firmado pelas partes neste processo, constante na ID 31224930 

para que surta os efeitos jurídicos e legais em relação a todas as 

Reclamadas, não cabendo, portanto, o prosseguimento do presente feito. 

Em consequência, OPINO pela extinção do processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016021-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVILYN ARRUDA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

OUROCARD BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016021-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVILYN ARRUDA DE CAMARGO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA REU: OUROCARD BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A. Vistos Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movido por EVELYN ARRUDA DE CAMARGO em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e OUROCARD BB - Administradora 

de Cartões DE CRÉDITO S/A. A parte autora alega que a instituição 

financeira bloqueio seu cartão de crédito indevidamente afirma que está 

sendo impedido de realizar compras com o cartão. Requer, em tutela de 

urgência, o imediato desbloqueio do seu cartão de crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente recebo a emenda da inicial no (ID 31163771) Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato que a pretensão do autor 

merece prosperar, porquanto há indícios que o cartão de crédito está 

bloqueado conforme documento no ID 31163778 e 31163779. Ressalto 

ainda que há indícios que a parte autora está com os pagamentos das 

faturas em dias conforme documentos colacionados no ID 31515189. O 

perigo de dano para o caso de concessão ao final também restou 

demonstrado, pois ocasiona prejuízo financeiro ao autor. Deste modo, 

vejamos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA PARA 

DETERMINAR O DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, 
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SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. AGRAVANTE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE 

DESBLOQUEIO PELO SISTEMA, REQUER REVOGAÇÃO DA DECISÃO OU 

REDUÇÃO DA ASTREINTE. Possibilidade de cumprimento da medida 

através de envio de outro cartão. Multa diária em patamar adequado, 

sendo certo que se trata de medida coercitiva. Valor que não merece 

retoque. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO na forma do artigo 557, 

caput, do CPC. (TJ-RJ - AI: 00361018020138190000 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 40 VARA CIVEL, Relator: JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA 

NETO, Data de Julgamento: 09/09/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 12/09/2013)” O demandante requer a inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino o desbloqueio do cartão de 

crédito da parte autora nº 4984.XXXX.XXXX.0254, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para em caso de 

descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, co 

urgência, servindo a cópia desta decisão como mandado. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017266-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DA CRUZ SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017266-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANA DA CRUZ 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017285-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FATIMA NUNES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REU)

 

PROCESSO n. 1017285-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINA FATIMA 

NUNES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017287-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA PORTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017287-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUDMILA PORTO 

PITON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 10/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017288-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017288-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017294-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017294-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLIVEIRA DOS 

SANTOS BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001386-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA REQUERIDO: SANTANA 

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME, BANCO PAN Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Afasto a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de perícia, 

tendo em vista que os documentos acostados no processo são 

suficientes para o deslinde da lide. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA proposta por 

Adjanira Oliveira e Oliveira em desfavor de Banco PANAMERICANO S.A 

(1a Reclamada) e Santana Assessoria de Cobrança LTDA ME. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Pretende a parte reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e reparação por dano 

extrapatrimonial decorrente de cobrança indevida, caracterizada por 

cobrança de parcela de contrato de empréstimo financeiro cuja origem 

aduz desconhecer. Por outro lado, com a contestação não veio nenhum 

documento que comprove a legitimidade dos débitos da parte autora com a 

reclamada. Pelo contrário, as contestações foram apresentadas 

carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora, 

mormente porque não foi capaz de demonstrar a existência de 

contratação do aludido empréstimo, cujos valores foram cobrados. No que 

tange as alegações da Requerida são infundadas, haja vista que apesar 

de citar que o contrato seria acostado, esta não o faz, motivo pelo qual 

não deve ser levada em consideração as suas afirmações, posto que não 

comprovam os fatos alegados.Friso que o laudo apresentado se trata de 

documento unilateral. Quanto as alegações de falsificação de assinatura 

entendo também que razão não assiste à Requerida, posto que os páginas 

de documentos acostados pela Requerida não possuem relação com este 

feito, motivo pelo qual não corrobora em nada as suas alegações. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de declaração de 

inexistência de vinculo quanto a débito contido na exordial. Neste sentido: 

APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER E 

INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRESTIMO NÃO 

CONTRATADO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Descontos indevidos no 

contracheque do autor a título de empréstimos não contratados. Pedido de 

restituição dos valores e condenação do réu ao pagamento de 

indenização por danos morais. Relação de consumo, diante dos claros 

conceitos e objetivos dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em que pese eventual ação de fraudadores, a vítima do 

evento danoso é inequivocamente consumidor por equiparação (art. 17, 

do CDC). Distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor (§ 

3º, do art. 14), que somente não será responsabilizado se provar que o 

defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, 

sendo que a ré não se desincumbiu de tal ônus. Afirmação de que não 

restaram comprovadas as alegações autorais, que não é capaz de 

afastar sua responsabilidade. Ausência de prova relativa à efetiva 

contratação dos empréstimos. Restituição dos valores descontados 

corretamente determinada. Dano moral configurado. Transtornos 

causados ao autor que transcendem àqueles normais do cotidiano, em 

especial o fato de serem descontos indevidos em verba de natureza 

alimentar, o que merece reparação. Caso em que o valor de R$ 5.000,00, 

fixado pela sentença, atende bem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, estando, inclusive, na esteira da jurisprudência deste E. 

Tribunal. Recurso desprovido. Condenação do recorrente em honorários 

recursais (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-RJ - APL: 00242777320178190004, 

Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 

21/11/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) Reputa-se assim existentes a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, o fato e o nexo causal, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de para o fim de DECLARAR a inexistência de 

relação contratual quanto ao contrato nº 711028433-3 em razão dos 

apontamentos descritos na inicial, com a CONDENAÇÃO do reclamado ao 

pagamento à autor da quantia de R$ 8.075,28 (oito mil e setenta e cinco 

reais e vinte e oito centavos) a titulo de dano material e o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com 

correção monetária a partir desta data e juros a partir do evento danoso, e 

assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Caso o requerido efetue o pagamento, após o 

trânsito em julgado, e o requerente manifeste concordância, defiro, desde 

já, a expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOTUFO E MULLER OAB - MT22953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002876-27.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SILBENE MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER REU: AZUL 

LINHAS AEREAS CUIABÁ, 15 de abril de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ACAO DE INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS proposta por SILBENE 

MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA em face da AZUL - LINHAS AÉREAS 
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BRASILEIRAS. A requerente alega que adquiriu passagens aéreas com a 

companhia aérea AZUL para percorrer o trecho entre Sorriso e Cuiabá, na 

data 23/12/2019, as 10 horas e 30 minutos da manhã. Realizou o ‘check in’ 

no dia 22 de dezembro de 2019 e não recebeu qualquer aviso de 

cancelamento do referido voo. Ao chegar no Aeroporto faltando 01 (uma) 

hora para o embarque, foi informada que a empresa havia sido cancelado 

o voo devido a manutenção na aeronave. Devido aos compromissos no 

período vespertino em Cuiabá e sem possibilidade embarcar em outro voo, 

a requerente teve que se deslocar via transporte terreste onde chergaram 

por volta das 17: 00 horas. Pleiteia ao final indenização pelos transtornos 

sofridos. Ofertada conciliação, restou infrutífera. A empresa requerida 

arguiu que durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de 

cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na 

aeronave, razão pela qual o voo da Autora necessitou ser cancelado. Não 

obstante, a Ré cumpriu com o contrato firmado com a Autora, qual seja, 

levar o passageiro ao seu destino, reacomodando-a em transporte 

alternativo. A requerente não impugnou a defesa arguida pela requerida. 

Pois bem, Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, verifico que o feito se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito 

demanda prova meramente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Verifico que o caso se trata de relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

pois a Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 

a demonstrar a sua procedência. Sob esse contexto, a nesta 

oportunidade defero a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII do CDC. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Para que o demandado seja responsabilizado, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal 

e dano. Observa-se que o cancelamento do voo, no trecho Sorriso – 

Cuiabá em 23/12/2019 as 10 horas e 30 minutos (Chekin), chegando no 

seu destino final por meio transporte terrestre somente as 17h, restou 

incontroverso; uma vez que a própria requerida confirma que houve 

cancelamento do voo. A empresa requerida apenas disponibilizou um 

voucher transporte terrestre sentindo ao destino da requerente. Em que 

pese a requerida alegar falha mecânica na aeronave, que originou o 

cancelamento do voo. A parte requerida apenas disponibiliza transporte 

terrestre para locomoção da atora, friso que tal assistência é o mínimo 

exigido pelas normas da ANAC, bem como apenas amenizam o prejuízo 

material, não eximindo a responsabilidade da reclamada pela clara falha na 

prestação do serviço de transporte aéreo. Em que pese trata-se de 

fortuito interno, relacionado a problemas ou defeitos da máquina. A 

empresa é responsável por zelar pelo bom funcionamento de seu 

equipamento. Aliado ao fato falta de informação ao consumidor, que só 

teve ciência do cancelamento do voo no aeroporto- quando do chekin; 

Conclui-se que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade das alegações e documentos juntados na inicial. Vejamos o 

entendimento jurisprudência: EMENTA TRANSPORTE AÉREO – 

CANCELAMENTO DE VOO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – 

ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO 

– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS 

JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ART 405 CODIGO CIVIL E 

SÚMULA 362 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não há de se acolher a tese de readequação da malha 

aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da 

responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo , obrigando 

o passageiro a chegar a seu destino após um longo lapso temporal, fato 

que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Deve ser 

mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a 

finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 

1002996-07.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, 

Publicado no DJE 06/03/2020). EMENTA: CANCELAMENTO DE VOO – 

ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório 

e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação 

jurídica da indenização estabelecida a tal t í tulo. (N.U 

1003573-82.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, 

Publicado no DJE 06/03/2020). Logo, a responsabilidade da prestadora 

dos serviços (AZUL LINHAS AEREAS) é objetiva, in re ipsa, ou seja, 

comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de demonstração 

da extensão dos prejuízos, só não cabendo a responsabilização quando a 

parte ré provar que não existiu o defeito alegado, ou que culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, I e II do CDC. Essas 

premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos de danos 

morais é a medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Registro, ainda, que o autor demonstrou que, em razão do cancelamento, 

deixou de desempenhar a atividade laborativa, restando demonstrado o 

dano moral. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Para a configuração do dano material, é 

necessário a comprovação do dano patrimonial sofrido. Em análise aos 

autos, verifico que a autora alegou ter efetuado o pagamento do seu 

almoço em espécie, cidade Nova Mutum-MT, porém não acosta nos autos 

documentos que demonstrasse o gasto extra. Desta forma, em virtude a 

ausência de demonstração dos prejuízos desembolsados; decido por 

INDEFERIR o pedido de dano material, com fundamento que não a 

documentos nos autos que se comprova o pagamento para o 

ressarcimento do montante. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Caso o requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017309-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS TENORIO VAZ (TESTEMUNHA)

DOUGLAS JOSE TENORIO VAZ (TESTEMUNHA)

EDGARD D CAR TENORIO VAZ (TESTEMUNHA)

LUCAS TENORIO VAZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TENORIO MIOZZO OAB - PR41686 (ADVOGADO(A))

DANILO MORAES OAB - PR77705 (ADVOGADO(A))

EDSON JOSE GIOCONDO JUNIOR OAB - PR77717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1017309-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS TENORIO 

VAZ e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO MORAES, 

ALINE TENORIO MIOZZO, EDSON JOSE GIOCONDO JUNIOR POLO 

PASSIVO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015034-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019683-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINA MARIA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019683-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CEZARINA MARIA DE TOLEDO REQUERIDO: FINANCEIRA 

ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS movida por CEZARINA MARIA DE TOLEDO em 

face FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

pediu a desistência da ação, ID 28952246. Entretanto, o reclamado já havia 

sido citado, bem como, apresentado sua contestação no ID 28887594, 

inclusive juntando farta documentação que comprova a relação contratual 

entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Apesar 

do artigo 51,I da Lei n.º 9.099/95, definir que a ausência do autor à 

qualquer audiência do processo implicará extinção do processo sem 

julgamento do mérito, é certo que tal posicionamento não merece amparo 

no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: 

“o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum”. É de conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres 

Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a 

identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias 

uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e 

negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar 

os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde 

astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou não comparecem à audiência com seus 

clientes. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se pode aplicar o artigo 51, I da Lei n.º 

9.099/95 de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 
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impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de extinção do processo sem resolução do mérito da parte 

reclamante, e passo a decidir a lide. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Noutro passo, rejeito ainda a preliminar de incompetência 

do Juízo, eis que não se vislumbra no presente caso complexidade que 

demande a produção de prova pericial. Entendo que os elementos trazidos 

aos autos são suficientes para a formação do livre convencimento do 

julgador, tanto mais considerando que os princípios informativos 

constantes da Lei n. 9.099/95 autorizam o pleno exame da questão. De 

igual forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que os 

documentos necessários à propositura da ação foram acostados à inicial. 

Rejeito a incompetência por inexistência de pretensão resistida, visto que 

desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o 

exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou 

direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, 

XXXXV, da Constituição Federal. A parte autora requereu a inversão do 

ônus da prova. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Posto isso, inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente. Passo a analisar o mérito. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão do requerente não merece acolhimento. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da 

negativação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Ademais, o autor não produziu contraprova dos 

documentos acostados ao feito. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser 

atestado pelos documentos trazidos com a defesa, especialmente, 

Proposta de Adesão devidamente assinada pela parte Autora, não sendo 

impugnada a assinatura pela mesma. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a 

improcedência dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA ? COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM 

DO DÉBITO NEGATIVADO ? JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS 

PESSOAIS ? IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ? INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE ? 

PRETENSÃO DE PERÍCIA ? ASSINATURAS IDÊNTICAS ? DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA ? LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA ? SENTENÇA 

MANTIDA ? PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.Diante da 

comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada 

do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui 

exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste 

pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura 

aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada 

com a inicial.Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Em decorrência da 

comprovação da relação jurídica entre as partes, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136, do FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON DE MIRANDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018896-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO OAB - MT5.409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022019-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017333-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017333-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLUSA 

BENEDITA LIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO 

MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCO CESAR PAIM OAB - MT25919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011921-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011921-55.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante vem aos autos com 

pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar 

formulado na exordial. Em que pese às informações relatadas, não 

identifico na hipótese elemento que justifique alteração da decisão já 

lançada, razão pela qual a mantenho, pelos próprios fundamentos. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011921-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011921-55.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante vem aos autos com 

pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar 

formulado na exordial. Em que pese às informações relatadas, não 

identifico na hipótese elemento que justifique alteração da decisão já 

lançada, razão pela qual a mantenho, pelos próprios fundamentos. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015454-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MANFRIN DUARTE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015454-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANILO MANFRIN DUARTE BEZERRA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Tutela de Urgência, formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante vem aos autos com pedido de reconsideração da decisão 

que indeferiu o pedido de liminar formulado na exordial. Em que pese às 

informações relatadas, não identifico na hipótese elemento que justifique 

alteração da decisão já lançada, razão pela qual a mantenho, pelos 

próprios fundamentos. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008741-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008741-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO TEODORO DE MATOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de 

Salário c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização Por 

Danos Morais e Materiais, formada pelas partes acima indicadas. Diante da 

informação do autor, INTIMEM-SE as partes requeridas, em atenção ao 

princípio da lealdade processual para,no prazo de 05 dias, comprovarem a 

efetivação da decisão, sob pena de majoração da multa. Após, conclusos 

para decisão urgente. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015254-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015254-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO LUCAS DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença, formulado pelas partes acima 

indicadas. O exequente requer a expedição de alvará para liberação do 

valor depositado em juízo. Analisando os autos, constato que a pretensão 

do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento 

de forma voluntaria. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do Alvará, INTIME-SE o exequente para manifestar nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sob 

pena de arquivamento. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011851-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DA SILVA DUARTE (AUTOR)

EDWILSON BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011851-38.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ROSIANE PEREIRA DA SILVA DUARTE REQUERENTE: EDWILSON 

BRAGA DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO INOMINADA COM 

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO CC 

ANTECIPAÇÃO TUTELA formada pelas partes acima indicadas, todos 

qualificados nos autos. O autor alega o descumprimento da tutela de 

urgência deferida nos autos, visto que a reclamada até o presente 

momento não restabeleceu os serviços de energia elétrica em sua 

residência, bem como a inclusão de novas faturas na lide de março/2020 

no valor de R$ 435,41 e a de abril/2020 no valor de R$ 546,29 e aplicação 

da multa por descumprimento da decisão. Compulsando os autos, constato 

que a pretensão do autor merece prosperar, uma vez que já foi concedida 

a medida de urgência no ID.30120272 nos seguintes termos; “Diante do 
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exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino as seguintes providencias; A) O restabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica na UC nº 6/772923-9. B) que a requerida 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

residência do autor em relação aos débitos em discussão novembro/2019 

no valor de R$ 558,74, dezembro/2019 no valor de R$ 437,44, janeiro/2020 

no valor de R$ 391,44 e fevereiro/2020 no valor de 512,64. Fixo multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de 

descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” Resta salientar que a concessão do pedido de urgência foi 

concedida em relação aos débitos em discussão, ou seja, o pedido de 

tutela de urgência concedido no ID. 30120272, abrange somente os 

débitos discutidos na inicial da demanda. Quanto aos pedidos de inclusão 

das novas faturas na lide constato que não merece prosperar porquanto a 

parte reclamada não fora citada para se manifestar o que entender de 

direito tendo em vista que já fora citada na presente ação. Bem como a 

aplicação da multa por descumprimento da decisão não merece prosperar 

nesta fase processual. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO e determino 

que o requerido restabeleça no prazo de 48 Horas o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora do autor, conforme a decisão 

indicada no ID 30120272, sob pena de majoração da multa por 

descumprimento. INTIME-SE a parte reclamada para se manifestar o que 

entender de direito sobre o pedido do autor no ID 31632975 no prazo de 

05 (cinco) dias. Sob pena de preclusão. Cumpra-se no plantão, servindo a 

cópia desta decisão como mandado. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016950-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016950-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA REGINA QUATTI MOURA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL formada pelas partes acima indicadas. A 

demandante alega que é usuária dos serviços do demandado relativo a 

unidade consumidora n. 6/288535-8. Assevera que a titularidade da 

unidade consumidora está em nome de seu marido, já falecido. Assevera 

que, em novembro de 2019, recebeu notificação relativa a recuperação de 

energia elétrica no valor de R$ 11.019,70 (onze mil, dezenove reais e 

setenta centavos), com ameaça de corte, para o caso de inadimplência. 

Registra que a cobrança se trata de fiscalização unilateral. Requer, em 

tutela de urgência, a abstenção de suspensão dos serviços e a inversão 

do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente 

recebo a demanda para processar e julgar, porquanto a primeira demanda 

tramitou perante este juízo nº 1018638-20.2019.8.11.0001. Inicialmente, 

necessário registrar que, embora a autora não seja a pessoa identificada 

pela fatura de energia elétrica, possui legitimidade para discutir a cobrança 

e requerer o restabelecimento do serviço, visto que é usuária do direito 

discutido. Ressalto que a demandante possui ligação direta com o objeto 

da lide, visto que o débito discutido repercute em sua esfera econômica. 

Anoto que os Tribunais possuem o entendimento pacificado de que o 

usuário do serviço de energia possui legitimidade para adentrar em juízo e 

discutir acerca do fornecimento do serviço. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - 

REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - USUÁRIO ADIMPLENTE - 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA - CONCESSÃO 

DA ORDEM - RATIFICAÇÃO.Deve ser reconhecida a legitimidade ativa do 

Impetrante, ainda que a unidade consumidora de energia elétrica se 

encontre registrada em nome de terceiro, pois é o usuário de fato do 

serviço prestado pela parte impetrada e atingido diretamente pela 

suspensão do fornecimento do produto.A suspensão do fornecimento da 

energia elétrica pela concessionária exige que o consumidor esteja 

inadimplente com sua obrigação e que haja a prévia 

notificação.Demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, que o 

usuário estava adimplente e que não fora previamente notificado, a 

suspensão do serviço configura violação a direito líquido e certo. (ReeNec 

80362/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017). Trata-se de situação especial que admite a 

possibilidade de se reconhecer a legitimidade por ricochete, 

diferenciando-se claramente daquelas hipóteses de substituição 

processual em que a parte vem em nome próprio requerer direito 

exclusivamente de terceiros. Posto isso, passo a apreciar o pedido de 

urgência. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão da parte autora merece prosperar, porquanto negou a 

existência da dívida, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de 

provar a irregularidade da cobrança por se tratar de prova negativa. Além 

disso, há indícios de irregularidade por ausência de oposição de 

assinatura do consumidor no TOI. Deste modo, constato que o requerente 

demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final 

ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. 

Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo 

para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido ABSTENHA de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na exordial e, caso 

tenha feito, deverá proceder o restabelecimento no prazo de 48 horas. 

Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de 

descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido juntar, no momento da apresentação da 

defesa, o TOI e demais documentos que instruíram a recuperação do 

consumo de energia. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 
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consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cumpra-se com urgência, servindo a cópia desta decisão 

como mandado. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016509-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GUILHERME SCARSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016509-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINE GUILHERME SCARSI REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO 

LIMINAR DE ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA formada pelas 

partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega 

que a requerida inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assevera que não tem nenhuma relação comercial com a 

requerida. Requer, em tutela de urgência, que a requerida retire seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito em discussão. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Inicialmente recebo a emenda a inicial no ID 31580099. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, porquanto negou a existência do débito, deste 

modo resta evidente que se trata de prova negativa, sendo impossível 

atribuir para a parte autora à prova da irregularidade da cobrança. 

Ademais, há prova, neste momento, de que o requerido inseriu seu nome 

no rol de inadimplentes ID 31353127. Ressalto que não é razoável admitir a 

manutenção de negativação do nome do consumidor no rol de mal 

pagadores até o final da lide por débito em discussão. Assim vejamos; 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SPC e SERASA) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO A FIM DE SE DETERMINAR A 

EXCLUSÃO DO NOME E CPF DO AGRAVANTE DO PROTESTO E DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PRESENTES OS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA ATECIPADA 

INSCULPIDOS NO ART. 273 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1 – Enquanto 

perdura pedido judicial, em sede de primeira instância, a fim de reconhecer 

suposta fraude ante a qual se contraiu inúmeras dívidas em nome do 

agravante, não há como se manter as inscrições do nome e CPF do 

mesmo junto aos cadastros restritivos de crédito. 2 – A inscrição indevida 

tem o condão de gerar inúmeros prejuízos ao inscrito, mormente o 

impedimento de obtenção de crédito, em especial, junto aos demais 

seguimentos do comércio. Ressalta-se que a manutenção indevida tem 

verdadeiro caráter penalizador. 3 – Destarte, a suposta demora no manejo 

da ação desconstitutiva dos débitos não tem o condão de travar o 

deferimento da tutela em caráter liminar, com o fim de obstar as inscrições 

indevidas em cadastros de proteção ao crédito. 3 – Agravo de Instrumento 

CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-TO - AI: 50013684920118270000, Relator: 

MAYSA VENDRAMINI ROSAL)” Portanto, constato que comprovou a 

probabilidade do direito elencado na inicial. O perigo de dano irreparável ou 

de difícil de reparação, uma vez que a negativação do nome do suplicante 

o impede de realizar negociações no mercado. Registro que a concessão 

do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido, já que não exclui o 

crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. O demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, em razão da presença dos requisitos legais. 

INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir o nome do 

autor do rol de mal pagadores, bem como suspenda as cobranças em 

relação ao débito em discussão, até o final da lide. Fixo multa no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento da decisão. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Cumpra-se com urgência, servindo a cópia desta 

decisão como mandado. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017238-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COSTA ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017238-34.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GUSTAVO COSTA ALCANTARA REU: CLARO S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais Por Cobrança Indevida, formada pelas partes acima 

indicada. O demandante alega que é detentor de três números de telefone 

celular móvel da requerida, e que no mês de abril/2020, percebeu a 

cobrança em suas faturas de serviços não contratados, qual sejam; no 

telefone de número (65) 9 9216-7745 os serviços Aplicativos Digitais – 

Claro Banca no valor de R$ 6,00 (seis reais), Aplicativos Digitais - Claro 

Vídeo no valor de R$ 10,00 (dez reais), no telefone de número (65) 9 

9345-8972 o serviço Aplicativos Digitais – Claro Banca no valor de R$ 6,00 

(seis reais) e no telefone de número (65) 9 99562696 os serviços 

Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium no valor de R$ 10,00 (dez 

reais), Aplicativos Digitais – Claro Notícias no valor de R$ 10,00 (dez 

reais), Aplicativos Digitais - Claro Vídeo no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

Aplicativos Digitais – Claro Livros no valor de R$ 15,00 (quinze reais) não 

contratados e não usufruídos pelo demandante. Alega ainda, que detectou 

que a indevida cobrança, também ocorrera em meses anteriores, desse 

modo, entrou em contato com a requerida através do Call Center na 

tentativa de ter a devolução dos valores cobrados indevidamente, porém, 

não obteve êxito no pedido, sendo que a requerida não retirou os serviços 

não contratados e vem constantemente sendo cobrados os valores 

indevidos. Neste contexto, pugna em tutela provisória de urgência para os 

fins de a requerida exclua das faturas vincendas os Aplicativos digitais 

descritos na peça de ingresso, bem como, se abstenha de inserir nome do 

autor nos órgãos restritivos de crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. É necessário. Decido. Para a concessão do pedido de urgência 

é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 
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perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, tenho que a 

pretendida tutela antecipada de urgência depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito invocado e a 

existência de provas inequívocas. Em outras palavras, a formação de um 

juízo de probabilidade da existência do direito alegado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, pressuposto este denominado por 

alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de 

urgência. Munido desses conceitos, analisando-os com a situação jurídica 

apresentada no início da ação, vejo que o pleito liminar não merece 

acolhimento. Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor 

não merece prosperar, visto que conforme documentos acarreados aos 

autos com a peça de ingresso que a priori não demonstra ou apresenta 

qualquer tipo de irregularidade nas cobranças. Friso, ainda, que o autor 

não juntou o contrato para aferir a ausência de pactuação. Ressalto, 

ainda, que há perigo de irreversibilidade do pedido de exclusão de 

cobrança, sendo vedada a concessão, neste momento, nos termos do 

artigo 300,§3º. do cpc. Neste prisma, necessário aguardar a 

apresentação da defesa para aferir a veracidade das arguições 

elencadas na inicial, e com isso, verifico a ausência, neste momento, da 

probabilidade do direito invocado. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 

VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à 

demonstração da presença de elementos informadores suficientes que 

dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos 

de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em 

uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a 

probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade 

de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, 

possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios 

alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019). O demandante requer 

a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se 

que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a probabilidade do direito invocado. Para a concessão do 

pleito é necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, 

constato que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente a parte requerida, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar o 

contrato ou outro documento hábil para provar a pactuação das taxas 

indicadas na inicial. . Cite-se a requerida e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação outrora designada. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cuiabá, data registrada no sistema. Às providências. 

Intimem-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015917-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENIELSON LEITE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

DESPACHO Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c 

Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação da Tutela, 

formada pelas partes acima indicada. Cumpra-se a decisão anterior. Às 

providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015034-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015034-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Em 

que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a 

impropriedade do pleito recursal. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Com efeito, as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. 

Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, 

contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos 

reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no 
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PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014844-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JANUARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014844-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILSON JANUARIO DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014820-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CRISTINA BATISTA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014820-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSA CRISTINA BATISTA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados 

contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011114-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEILA POLIANA SOUZA MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011114-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CEILA POLIANA SOUZA MARCHI REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS, DECOLAR. COM LTDA. Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, reconheço a omissão apontada pela 

embargante no que tange ao pedido de solidariedade. Modifico, pois, a r. 

sentença de ID 28735892, fazendo constar o seguinte texto em sua parte 

dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR as reclamadas a pagar 

SOLIDARIAMENTE ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) e o valor de R$ 357,98 (trezentos e cinquenta e 

sete reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais ambos 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil” No mais, permanece a sentença tal como 

lançada. Libere-se em favor do Autor, mediante expedição de alvará 

judicial, o valor de R$ 3.306,15 depositado pela Requerida AZUL. Publicada 

no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA TORRES SALVIONI (INTERESSADO)

MARIELLY RODRIGUES DIAS DE CAMARGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003402-28.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIELLY RODRIGUES DIAS DE CAMARGO, REJANE 

CRISTINA TORRES SALVIONI REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos 

etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge 

reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Com efeito, as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. 

Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, 

contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos 

reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006611-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006611-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSINEY DE OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 
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idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011529-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011529-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO REQUERIDO: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Em 

que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a 

impropriedade do pleito recursal. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Com efeito, as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. 

Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, 

contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos 

reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012815-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012815-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO RODRIGO LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 
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rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Com efeito, as questões suscitadas são provenientes de 

discordância meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença 

foram claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010787-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010787-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BEATRIZ CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados 

contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Com efeito, as questões suscitadas são provenientes de 

discordância meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença 

foram claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009547-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DUARTE EMIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009547-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA DUARTE EMIDIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Com efeito, as questões suscitadas são provenientes de 

discordância meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença 

foram claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. INTIME-SE O EXEQUENTE 

PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTAR SOBRE O PAGAMENTO, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005096-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO OAB - BA32078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005096-32.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: BRUNA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc., Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, 

reconheço a contradição apontada pela embargante no que tange ao 

pedido de solidariedade. Modifico, pois, a r. sentença de ID 28116095, 

fazendo constar o seguinte texto em sua parte dispositiva: “No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por outro lado, 

indefiro o pedido de reparação de danos materiais, tendo em vista que o 

serviço de transporte foi utilizado pelo Autor. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o valor de R$130,00 a título 

de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos 

termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga” No mais, 

permanece a sentença tal como lançada. Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017127-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017127-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO ALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados 

contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Com efeito, as questões 

suscitadas são provenientes de discordância meritória, mormente porque 

os fundamentos da r. sentença foram claramente expressos no decisum 

agora atacado. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. Isto posto, CONHEÇO dos presentes 

Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a 

ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009924-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD MACIEL DE SA (REQUERENTE)

DANIELE SOARES VERAS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009924-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELE SOARES VERAS DE SA, RICHARD MACIEL DE SA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No que tange ao pedido de modificação do valor da 

indenização por dano moral, entendo que as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. 

Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório neste ponto. Todavia, reconheço a contradição apontada pela 

embargante no que tange ao pedido de dano moral. Modifico, pois, a r. 

sentença de ID 26826669, fazendo constar o seguinte texto em sua parte 

dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a 

título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 

cada autor a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 
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Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.” No mais, permanece a sentença tal como lançada. 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003730-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Com efeito, 

as questões suscitadas são provenientes de discordância meritória, 

mormente porque os fundamentos da r. sentença foram claramente 

expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006646-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDINEI FERREIRA BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Com efeito, as 

questões suscitadas são provenientes de discordância meritória, 

mormente porque os fundamentos da r. sentença foram claramente 

expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008515-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURIENE FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008515-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AURIENE FERREIRA MENDES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., No caso, 

outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. Isso porque, a teor do que dispõe 

o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A parte embargante sustenta com razão que houve omissão 

quanto à preliminar de ilegitimidade passiva. Ocorre que entendo o extrato 

acostado aos autos pela parte Embargante à inicial demonstra que a 

empresa que negativara seu nome fora ENERGISA, não fazendo menção 

ao Estado do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Portanto, considerando 

que os documentos acostados aos autos pela Embargante são apócrifos, 

motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade de parte. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos 

requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011428-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN LUZIA DA SILVA ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011428-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLEN LUZIA DA SILVA ANUNCIACAO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço a omissão apontada 

pela embargante apenas no que tange ao julgamento do pedido 

contraposto. Modifico, pois, a r. sentença de ID 27299095, fazendo 

constar o seguinte texto em sua parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida no pedido inicial e, em consequência, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Julgo procedente 

o pedido contraposto no importe de R$ R$ 5.048,69 (cinco mil e quarenta e 

oito reais e sessenta e nove centavos), acrescidas de juros DE 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento das faturas. 

Revogo eventual liminar concedida.” No mais, permanece a sentença tal 

como lançada. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006310-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNEIA DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006310-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSNEIA DE ALMEIDA LOPES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 19 de abril 

de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo a analisar. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é 

claro em afirmar: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O 

feito versou acerca de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO cc DANOS MORAIS proposta por JOSNEIA DE ALMEIDA LOPES 

em desfavor de ENERGISA M.T DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A,, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Após analisar as versões fáticas e probatórias de ambas as 

partes, foi prolatado projeto de sentença à I.D 26352555, e homologado, 

pela Improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação da Autora. A 

empresa Reclamada, por sua vez, opôs Embargos de Declaração, como 

se a sentença houvesse sido omissa em relação aos fatos abordados 

com argumentos; Intimada Embargada deixou decorrer prazo sem 

manifestação em 22/01/2020; Pois bem; Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração I.D Nº 26876409 encontram guarida. Isso porque, a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Destaco que a omissão no decisum restou evidente, eis que o 

autor não fora condenado à litigância de má-é, omisso quanto ao pedido 

da Embargante; Pois conforme depreende dos autos, ficou evidenciado, a 

má fé pela parte autora, quando a mesma tenta causar dano à embargante 

utilizando-se de meios escusos ou ilícitos, objetivando êxito em sua 

demanda, enquadrando-se desta forma no artigo 80,incisos II e III e ainda 

artigo 81,ambos do Código de Processo Civil; No caso, reconheço a 

omissão apontada pela EMBARGANTE apenas no que tange ao julgamento 

do pedido inicial de MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ; Modifico, pois, a r. 

sentença de I.D nº 26352555, fazendo constar o seguinte texto em sua 

parte dispositiva: ANTE O EXPOSTO , JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

exordial e, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 

487 do Código de Processo Civil, extingo o processo, com resolução do 

mérito. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (Dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos 

artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Isento do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95) No mais, permanece a sentença tal como lançada. 

Isto posto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

contudo, JULGO-OS PROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos 

reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, permanecendo 
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o r. projeto de sentença RETIFICADO conforme supra mencionado quanto 

ao DEFERIMENTO do PEDIDO CONTRAPOSTO e a REJEIÇÃO do pedido por 

Litigância de Má Fé. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002826-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002826-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ILMA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No que tange ao pedido contraposto feito pela 

embargante este fora apreciado na sentença, vejamos : “Julgo procedente 

o pedido contraposto no importe de R$ 120,89 devendo ser atualizado com 

juros e correção monetária”. Isto posto, CONHEÇO dos presentes 

Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a 

ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006879-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELCIA MARIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006879-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TELCIA MARIA DA SILVA RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Vistos Deixo de relatar os fatos, nos termos 

do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Embargos Declaração manejados por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face 

sentença, que julgou procedente pedidos do autor TELCIA MARIA DA 

SILVA RAMOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro em 

afirmar: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - 

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material. A Autora, ora 

Embargante, ao opor Embargos de Declaração, suscitou possível omissão 

e contradição, por entender que o projeto de sentença prolatado, e 

homologado, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante a 

omissão de análise telas sistêmicas apresentadas na contestação. 

Segundo a Embargante, a sentença deixou de considerar as telas 

sistêmicas, que já vem sendo considerada pelos tribunais como prova 

legitima. A Ré manifestou-se conforme I. D27945595; pleiteando pela 

rejeição dos embargos. Pois bem. Nesse peculiar, entendo que o projeto 

de sentença deixou claras as razões pelas quais houve a conclusão pela 

extinção do feito sem julgamento do mérito, inclusive com jurisprudência 

que se amoldava ao caso. Além disso, a contradição que enseja a 

propositura dos Embargos de Declaração é aquela entre os fundamentos 

da decisão e o dispositivo, sem haja uma conclusão lógica. Em outras 

palavras a contradição na própria decisão, que não permite ao intérprete 

compreender a real intenção do julgador e com isso comprometendo os 

Princípios da Ampla Defesa e Contraditório. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. 

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Incabíveis os embargos de declaração 

se inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. 

2. A Súmula n. 288 do STF é aplicável sempre que faltar ao agravo de 

instrumento para subida de recurso especial peça essencial à 

compreensão da controvérsia. 3. A contradição ensejadora de 

declaratórios somente é aquela ocorrida no bojo do julgado impugnado, i. 

e., a discrepância existente entre sua fundamentação e conclusão. 4. Em 

recurso especial, caberão embargos de divergência, e não embargos de 

declaração, das decisões da Turma que divergirem entre si ou de decisão 

da mesma Seção. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgRg no 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 675.267 - DF (2005/0066145- 3) – Rel. 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça – Julg. 03/11/2005 Nos moldes do art. 535 do Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. A 

medida tem cunho integrativo e possui seus limites restritos ao exame da 

existência de omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, 

somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de referidos requisitos. A 

omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por 

meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos 

da decisão embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. No 

vertente caso, constato que inexiste qualquer erro formal ou material na 

sentença, não havendo razão para acolher a pretensão do embargante. 

Registro que os embargos de declaração não se destinam a renovação de 

julgamento da causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o 

acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, porquanto o 

inconformismo da parte não se confunde com os vícios de julgamento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA 

INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – VÍCIO DE 

CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de 

declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os argumentos do embargante 

denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da 

matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses 

fins.A mera cobrança de valores indevidos pela concessionária de 

abastecimento de energia elétrica não tem o condão ofender os direitos da 

personalidade, sendo dissabores normais da vida cotidiana. (ED 

45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, 

Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, a rejeição dos embargos é medida 

que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração 
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opostos, pois tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo a sentença 

incólume. Decorrido o prazo para interposição de recurso, INTIME-SE as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos autos. Caso as 

partes permaneçam inertes, proceda-se o arquivamento do feito, após as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. GIOVANNI FERREIRA 

DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009310-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALVANY NEIVERTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009310-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALVANY NEIVERTH REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA CUIABÁ, 19 de abril de 2020. Vistos Deixo de relatar os 

fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de Embargos Declaração propostos pela autora 

TALVANY NEIVERTH, conforme ID. 27276097, em face sentença que 

Julgou parcialmente procedente os pedidos autor em face SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA,. Nos moldes do art. 535 do Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. A 

medida tem cunho integrativo e possui seus limites restritos ao exame da 

existência de omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, 

somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de referidos requisitos. A 

omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por 

meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos 

da decisão embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. No 

vertente caso, constato que inexiste qualquer erro formal ou material na 

sentença, não havendo razão para acolher a pretensão do embargante. A 

Embargante fundamenta seus Embargos; Que embora a EMBARGANTE ter 

preenchido os requisitos da súmula 130 Do STJ, não foi aplicado na 

sentença. Que a súmula é categórica ao afirmar que o estabelecimento 

comercial é responsável pelo DANO causado no estacionamento, de 

maneira ampla, ou seja, na esfera moral e material; Registro que os 

embargos de declaração não se destinam a renovação de julgamento da 

causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos 

embargos opostos pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte 

não se confunde com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS 

DECLARAÇÃO-BANCO SAFRA S A JUIZ RELATOR: MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 16/03/2020 

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – 

OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM EFEITOS 

INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos declaratórios somente podem ser 

opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 

48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua 

utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas todas as teses, 

em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em 

julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não 

acolhimento dos embargos.(N.U 1004518-61.2018.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020). EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS 

NÃO EVIDENCIADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, a rejeição dos 

embargos é medida que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora, pois tempestivos e 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, INTIME-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem nos autos. Caso as partes permaneçam 

inertes, proceda-se o arquivamento do feito, após as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIANA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005638-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA VIANA PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 

19 de abril de 2020. Vistos Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 

38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. Cuida-se de Embargos 

Declaração propostos pela TELEFÔNICA BRASIL (VIVO), conforme ID. 

27276097, em face sentença que Julgou parcialmente procedente os 

pedidos autor, declarando inexistência do débito, bem como condenando 

em danos morais R$ 6.000,00; Nos moldes do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento 

processual destinado a expungir do julgamento obscuridade ou 

contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, não se prestando para promover 

a reapreciação do julgado. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. No vertente caso, constato que inexiste 

qualquer erro formal ou material na sentença, não havendo razão para 

acolher a pretensão do embargante. A Embargante fundamenta seus 

Embargos conforme ID. 27276097; que sentença deixou de fundamentar a 

existência do dano alegado, Que nenhum dano moral é presumido; Bem 
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como a Embargante faz sua prova por meio de cópia das TELAS 

SISTÊMICAS, dos quais tem legitimidade e veracidade, não podendo ser 

descartadas de plano conforme alegado na sentença e nem entendida 

como prova unilateral. comprovam que a Embargada fez plena utilização 

dos serviços prestados pela Embargante, nos meses de inadimplência; 

Registro que os embargos de declaração não se destinam a renovação de 

julgamento da causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o 

acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, porquanto o 

inconformismo da parte não se confunde com os vícios de julgamento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA 

INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – VÍCIO DE 

CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de 

declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os argumentos do embargante 

denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da 

matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses 

fins.A mera cobrança de valores indevidos pela concessionária de 

abastecimento de energia elétrica não tem o condão ofender os direitos da 

personalidade, sendo dissabores normais da vida cotidiana. (ED 

45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, 

Publicado no DJE 26/09/2018). Quanto alegada omissão Danos Morais; o 

embargante afirma que nenhum dano mora é in re ipsa, ocorre que o 

argumento apresentado pela Embargante não merece acolhimento, dado o 

fato que tais apontamentos já restam pacificado nos casos de inscrição 

indevida junto ao cadastro de inadimplentes SPC/SERASA. No STJ, é 

consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção 

equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 

1.379.761 – REsp 1.059.663), no julgamento, ficou decidido que a 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza o dano 

moral como presumido e, dessa forma, dispensa a comprovação mesmo 

que a prejudicada seja pessoa jurídica. E M E N T A RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO 

CONTRAPOSTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito 

negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente. 2. As 

telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica contratual entre as partes. 3. É desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só 

verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Não 

comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é 

medida que se impõe. 5. Não havendo dívida em aberto, a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida deve ser afastada. 6. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000214-25.2019.8.11.0034, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) Assim, a rejeição dos 

embargos é medida que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora, pois tempestivos e 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, INTIME-SE O AUTOR para, no prazo 

de 05 dias, manifestar sobre o pagamento, Caso as partes permaneçam 

inertes, proceda-se o arquivamento do feito, após as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOALTINA SANTINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002475-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOALTINA SANTINA DUARTE REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA CUIABÁ, 19 de abril de 2020. Vistos . Cuida-se de Embargos 

Declaração, em face sentença que julgou parcialmente procedente AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOALTINA SANTINA 

DUARTE em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, Destaco que sentença 

no id. 24860310, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes 

moldes. (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos dos autores e determino o desbloqueio do salário do requerente. 

E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido 

ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. Condeno, 

ainda, ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo 

descumprimento da ordem judicial. Sem condenação nas custas e 

honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração I.D Nº 25159712 encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Destaco que a 

omissão no decisum restou evidente, eis que deixou de se manifestar, 

expressamente, sobre omissão quanto a confirmação da liminar deferida 

nos autos. A sentença proferida nos autos tenha determinado o 

desbloqueio do salário da Autora, bem como reconheceu o ato ilícito da 

Reclamada, esta não confirmou em sentença a liminar deferida no id. 

22560175, id. 22810246 e id. 23070439 dos autos; No caso, reconheço a 

omissão apontada pela EMBARGANTE apenas no que tange pedido quanto 

a omissão do pedido autor, quanto a confirmação da liminar; tutela que já 

havia sido deferida nos autos afim de suspender o bloqueio e cobranças 

na conta bancária do autor . Pois, compulsando sentença exarada nos 

autos; Constato a omissão quanto pedido da confirmação liminar e; 

Modifico, pois, a r. sentença de I.D nº 24860310, fazendo constar o 

seguinte texto em sua parte dispositiva: ANTE O EXPOSTO , JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial e, em consequência, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, extingo o processo, com resolução do mérito. CONFIRMO a liminar 

concedia nos autos; Isento do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95) No mais, permanece a sentença tal como 

lançada. Isto posto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, contudo, JULGO-OS PROCEDENTES, ante a incidência 

dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

permanecendo o r. projeto de sentença RETIFICADO conforme supra 

mencionado quanto ao sanar a omissão quanto ao pedido confirmar em 

sentença a liminar deferida no id. 22560175, id. 22810246 e id. 23070439 

dos autos. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 
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sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005406-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICKEL HIDEO SAWADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA COSTA RODRIGUES NUNES OAB - MT11874/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005406-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAICKEL HIDEO SAWADA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 19 de abril de 2020. 

Vistos.etc Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. Trata-se de Embargos de Declaração 

manejados por ENERGISA S.A em face decisão de I.D 26484497; em que 

julgou ação parcialmente procedente em favor de MAICKEL HIDEO 

SAWADA; Em suas razões a Embargante alega que a sentença se mostra 

OMISSA acerca de parcelamento assinado pela ora embargada a fim de 

quitar os débitos com esta embargante. Assevera que a autora, ora 

embargada, efetuou a contratação dos serviços da requerida, conforme 

documentos demonstrados em sede de recurso por essa embargante, 

juntamos nos autos TERMOS DE INSPEÇÃO E OCORREÊNCIA, onde foi 

demonstrado condutas ilícitas por parte da autora, comprovando que 

reside na UC cadastrada em seu nome.; Pois bem; Nos moldes do art. 535 

do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, não se prestando para promover 

a reapreciação do julgado. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. No vertente caso, constato que inexiste 

qualquer erro formal ou material na sentença, não havendo razão para 

acolher a pretensão do embargante. O TOI apresentado no autos, objeto 

de Embargos, em que pese tratar-se questão mérito; Apenas para 

constar; foi objeto de análise desta juízo quando no julgamento do mérito; 

Observando tratar-se terceira pessoa (Marcos Antonio), sem 

identificação; Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI foi 

irregularmente confeccionado, não observando o previsto no artigo 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL; Registro que os embargos de 

declaração não se destinam a renovação de julgamento da causa por 

inconformismo da parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos 

opostos pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte não se 

confunde com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). No vertente caso, constato que 

inexiste qualquer erro formal ou material na sentença, não havendo razão 

para acolher a pretensão do embargante. Posto isso, incabível o 

acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, porquanto o 

inconformismo da parte não se confunde com os vícios de julgamento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DECLARAÇÃO-BANCO SAFRA S A JUIZ 

RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Data do 

Julgamento: 16/03/2020 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM 

EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão 

proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do 

CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido 

apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação 

unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, 

sendo o caso de não acolhimento dos embargos.(N.U 

1004518-61.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, 

Publicado no DJE 18/03/2020). Assim, a rejeição dos embargos é medida 

que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela autora, pois tempestivos e lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, INTIME-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem nos autos. Caso as partes permaneçam inertes, 

proceda-se o arquivamento do feito, após as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010454-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010454-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 19 de abril 

de 2020. Vistos etc. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. Trata-se de Embargos de 

Declaração manejados por ENERGISA S.A em face decisão de I.D 

27057762;; em que julgou ação parcialmente procedente em favor de 

DOUGLAS APARECIDO DA SILVA; Em suas razões a Embargante alega 

que a sentença se mostra OMISSA acerca de que não fora acostado aos 

autos nenhum documento que pudesse realizar uma prova cabal, é 

importante frisar que a parte autora, titular da unidade consumidora 

2506765-3, deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas, de modo 

que não existe ilicitude por parte da requerida ao proceder a negativação 

do patronímico daquela. Necessária produção de prova testemunhal, a fim 
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de demonstrar a relação jurídica entre as partes e a legalidade dos débitos 

discutidos nos autos..; Pois bem; Nos moldes do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento 

processual destinado a expungir do julgamento obscuridade ou 

contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, não se prestando para promover 

a reapreciação do julgado. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. No vertente caso, constato que inexiste 

qualquer erro formal ou material na sentença, não havendo razão para 

acolher a pretensão do embargante. Em que pese inconformismo da 

Embargante tratar de mérito; O indeferimento da realização de audiência 

de instrução não implica em cerceamento de defesa quando essa 

providência se mostra totalmente desnecessária para a resolução da lide. 

Foi objeto de análise sentença, posto as provas colacionada autos, era 

suficientes ao julgamento antecipado da lide, provas meramente 

documental, face tratar-se negativação; Registro que os embargos de 

declaração não se destinam a renovação de julgamento da causa por 

inconformismo da parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos 

opostos pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte não se 

confunde com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). No vertente caso, constato que 

inexiste qualquer erro formal ou material na sentença, não havendo razão 

para acolher a pretensão do embargante. Posto isso, incabível o 

acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, porquanto o 

inconformismo da parte não se confunde com os vícios de julgamento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DECLARAÇÃO-BANCO SAFRA S A JUIZ 

RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Data do 

Julgamento: 16/03/2020 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM 

EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão 

proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do 

CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido 

apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação 

unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, 

sendo o caso de não acolhimento dos embargos.(N.U 

1004518-61.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, 

Publicado no DJE 18/03/2020). Assim, a rejeição dos embargos é medida 

que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela autora, pois tempestivos e lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, INTIME-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem nos autos. Caso as partes permaneçam inertes, 

proceda-se o arquivamento do feito, após as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RAMOS DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003646-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO RAMOS DE FARIAS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 19 de abril de 2020. Vistos Deixo de 

relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, 

os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. A 

medida tem cunho integrativo e possui seus limites restritos ao exame da 

existência de omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, 

somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de referidos requisitos. A 

omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por 

meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos 

da decisão embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. No 

vertente caso, constato que inexiste qualquer erro formal ou material na 

sentença, não havendo razão para acolher a pretensão do embargante. A 

Embargante fundamenta seus Embargos conforme ID. 28320984 que as 

TELAS SISTÊMICAS acostadas nos autos, comprovam que a Embargada 

fez plena utilização dos serviços prestados pela Embargante, nos meses 

de inadimplência; Registro que os embargos de declaração não se 

destinam a renovação de julgamento da causa por inconformismo da 

parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos opostos pelo 

embargante, porquanto o inconformismo da parte não se confunde com os 

vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS 

– VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Quanto alegada omissão 

Danos Morais; o embargante afirma que nenhum dano mora é in re ipsa, 

ocorre que o argumento apresentado pela Embargante não merece 

acolhimento, dado o fato que tais apontamentos já restam pacificado nos 

casos de inscrição indevida junto ao cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA. No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos” (Ag 1.379.761 – REsp 1.059.663), no julgamento, ficou 

decidido que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes 
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caracteriza o dano moral como presumido e, dessa forma, dispensa a 

comprovação mesmo que a prejudicada seja pessoa jurídica. E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AFASTADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrida não 

apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo 

do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito 

da parte recorrente. 2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica contratual entre as partes. 3. É 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de 

inexigibilidade é medida que se impõe. 5. Não havendo dívida em aberto, a 

decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante a adimplir a dívida deve ser afastada. 6. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( N . U 

1000214-25.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no 

DJE 17/03/2020). Assim, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 

Diante o exposto, CONHEÇO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

pela autora, pois tempestivos e lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

sentença incólume. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

INTIME-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos 

autos. Caso as partes permaneçam inertes, proceda-se o arquivamento 

do feito, após as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007337-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FONSECA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007337-76.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): FERNANDA FONSECA DOS SANTOS REU: VIVO S.A. CUIABÁ, 

19 de abril de 2020. Vistos Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 

38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. Cuida-se de Embargos 

Declaração propostos pela autora TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, 

conforme ID. 27307381, em face sentença que Julgou parcialmente 

procedente os pedidos autor,. Nos moldes do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento 

processual destinado a expungir do julgamento obscuridade ou 

contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, não se prestando para promover 

a reapreciação do julgado. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. No vertente caso, constato que inexiste 

qualquer erro formal ou material na sentença, não havendo razão para 

acolher a pretensão do embargante. A Embargante fundamenta seus 

Embargos, faz sua prova por meio de cópia das TELAS SISTÊMICAS, dos 

quais tem legitimidade e veracidade, até prova robusta em contrário, não 

podendo ser descartadas de plano conforme alegado na sentença e nem 

entendida como prova unilateral; Registro que os embargos de declaração 

não se destinam a renovação de julgamento da causa por inconformismo 

da parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos opostos pelo 

embargante, porquanto o inconformismo da parte não se confunde com os 

vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DECLARAÇÃO-BANCO 

SAFRA S A JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 

Data do Julgamento: 16/03/2020 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM 

EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão 

proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do 

CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido 

apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação 

unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, 

sendo o caso de não acolhimento dos embargos.(N.U 

1004518-61.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, 

Publicado no DJE 18/03/2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS 

– VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, a rejeição dos 

embargos é medida que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora, pois tempestivos e 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, INTIME-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem nos autos. Caso as partes permaneçam 

inertes, proceda-se o arquivamento do feito, após as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004691-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ADAN LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004691-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATAN ADAN LOPES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 19 de abril de 2020. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a 

analisar. Trata-se de Embargos Declaração manejados por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, em face sentença, que julgou parcial procedência aos 

pedidos do autor JONATAN ADAN LOPES DA SILVA. A medida tem cunho 

integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição 

e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. A Autora, ora 

Embargante, ao opor Embargos de Declaração (ID N° 27276785), suscitou 

possível omissão, por entender que o projeto de sentença prolatado (ID n°. 

26293121), e homologado, que extinguiu o feito com julgamento de mérito, 

ante a omissão da análise do extrato de negativação e da análise telas 

sistêmicas apresentadas na contestação. Segundo a Embargante, a 

sentença não analisou a idoneidade do documento de restrição ao crédito. 

E que a sentença deixou de considerar as telas sistêmicas, que já vem 

sendo considerada pelos tribunais como prova legitima. A Ré 

manifestou-se Contrarrazões sobre os Embargos (ID n°. 27635081) No 

vertente caso, constato que inexiste qualquer obscuridade na sentença, 

não havendo razão para acolher a pretensão do embargante. No que 

tange ao comprovante de negativação, observa-se que o mesmo foi 

expedido pelo SPC BRASIL, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. As telas sistêmicas juntadas à defesa 

são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para 

prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes. É fato 

gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), 

a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Registro que os embargos de declaração não se destinam a 

renovação de julgamento da causa por inconformismo da parte. Posto 

isso, incabível o acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, 

porquanto o inconformismo da parte não se confunde com os vícios de 

julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA 

DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS.(N.U 1000495-53.2019.8.11.0010, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Assim, a 

rejeição dos embargos é medida que se impõe. Diante o exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração opostos pela autora, pois 

tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo a sentença incólume. 

Diante do pagamento, expeça-se alvará para o autor. Intime-se o requerido 

para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre o débito remanescente. Após, 

intime-se o autor para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006436-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006436-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOACI DE MELO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Com efeito, as questões suscitadas 

são provenientes de discordância meritória, mormente porque os 

fundamentos da r. sentença foram claramente expressos no decisum 

agora atacado. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. Isto posto, CONHEÇO dos presentes 

Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a 

ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005673-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CECILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005673-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CECILIO DA SILVA REQUERIDO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA CUIABÁ, 19 de 

abril de 2020. Vstos Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. Cuida-se de Embargos 

Declaração propostos pela autora SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme ID. 27134607, em face 

sentença que Julgou parcialmente procedente os pedidos autor,. Nos 

moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado. A medida tem cunho 

integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição 

e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. No vertente caso, 

constato que inexiste qualquer erro formal ou material na sentença, não 

havendo razão para acolher a pretensão do embargante. A Embargante 

fundamenta seus Embargos; Que Sentença determinou a proibição de 

cobrança das faturas do período não utilizado, sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da alçada dos juizados 

especiais. Entretanto, a obrigação de fazer ora determinada no dispositivo 

na sentença não condiz com o objeto e pedido desta ação. Face a 

Embargante já ter comprovado em ID n°24980077 que já foi realizada a 

baixa da restrição,. Nessa esteira, deve a sentença ser retificada para 

afastar a obrigação de fazer ora determinada; Registro que os embargos 

de declaração não se destinam a renovação de julgamento da causa por 

inconformismo da parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos 

opostos pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte não se 

confunde com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS 

DECLARAÇÃO-BANCO SAFRA S A JUIZ RELATOR: MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 16/03/2020 

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – 

OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM EFEITOS 

INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos declaratórios somente podem ser 

opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 

48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua 

utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas todas as teses, 

em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em 

julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não 

acolhimento dos embargos.(N.U 1004518-61.2018.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS 

NÃO EVIDENCIADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, a rejeição dos 

embargos é medida que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora, pois tempestivos e 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, INTIME-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem nos autos. Caso as partes permaneçam 

inertes, proceda-se o arquivamento do feito, após as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007083-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ CRUZ E SILVA OAB - MT26280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007083-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA REQUERIDO: EMBU 

INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP 

CUIABÁ, 19 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a analisar. O artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil é claro em afirmar: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. O feito versou acerca de Ação de 

indenização por Dano Moral c/c Pedido de Liminar, devido suspensão 

indevida de fornecimento de gás e cobranças indevidas de débitos. Após 

analisar as versões fáticas e probatórias de ambas as partes, foi 

prolatado projeto de sentença à I.D 26641346, e homologado, pela 

procedência parcial pedidos iniciais, com a condenação da demandada em 

Danos Morais em R$ 3.000,00. O autor, por sua vez, opôs Embargos de 

Declaração, como se a sentença houvesse sido omissa em relação aos 

fatos abordados com argumentos; Intimada Embargada deixou decorrer 

prazo sem manifestação em 23/01/2020; Pois bem; Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração I.D Nº 27258462 encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Destaco que a omissão no decisum 

restou evidente, eis que deixou de se manifestar, expressamente, sobre o 

pedido de julgar indevida a taxa de religação e o ressarcimento no valor de 

R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).; No caso, reconheço a omissão 

apontada pela EMBARGANTE apenas no que tange pedido na impugnação 

à contestação, a Embargante recebeu para pagamento a taxa de 

religação, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), tendo em vista 

tratar de fato novo, sendo requerido, seja julgada indevida a cobrança e 

ressarcido o valor acima mencionado. Pois, considerando a interrupção 

indevida do serviço, mostra-se também indevida a cobrança referente a 

religação, uma vez que a Embargante não deu causa para que isso 

ocorresse. Sendo de culpa exclusiva da Embargada pela falha na 

prestação do serviço; Modifico, pois, a r. sentença de I.D nº 26641346, 

fazendo constar o seguinte texto em sua parte dispositiva: ANTE O 

EXPOSTO , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial e, 

em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, extingo o processo, com resolução do mérito. 

JULGO indevida a taxa de religação e com isso CONDENO ao 

ressarcimento no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); Isento do 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 
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serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95) No 

mais, permanece a sentença tal como lançada. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, contudo, JULGO-OS 

PROCEDENTES, ante a incidência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, permanecendo o r. projeto de sentença 

RETIFICADO conforme supra mencionado quanto ao sanar a omissão 

quanto ao pedido de julgar indevida a taxa de religação e com isso o 

ressarcimento no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Publicada 

no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008250-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARVALHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008250-58.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLEBERSON CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. CUIABÁ, 19 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de 

Embargos Declaração manejados por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, 

em face sentença, que julgou parcial procedência aos pedidos da autora 

CLEBERSON CARVALHO DA SILVA. A medida tem cunho integrativo e 

possui seus limites restritos ao exame da existência de omissão, 

contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em casos 

extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde que 

resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e 

obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. A Autora, ora 

Embargante, ao opor Embargos de Declaração (ID nº 27120532), suscitou 

possível omissão, por entender que o projeto de sentença prolatado (ID n°. 

26559628 ), e homologado, que extinguiu o feito com julgamento de mérito, 

ante a omissão da análise do dano moral e das telas sistêmicas 

apresentadas na contestação. Segundo a Embargante, a parte Ré não 

demonstrou o suposto dano causado e a sentença deixou de considerar 

as telas sistêmicas, que já vem sendo considerada pelos tribunais como 

prova legitima. A Ré manifestou-se Contrarrazões sobre os Embargos (ID 

n° 27959181); Pois bem; No vertente caso, constato que inexiste qualquer 

obscuridade na sentença, não havendo razão para acolher a pretensão 

do embargante. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Registro que os embargos de declaração não se destinam a renovação de 

julgamento da causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o 

acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, porquanto o 

inconformismo da parte não se confunde com os vícios de julgamento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 1000495-53.2019.8.11.0010, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Assim, a 

rejeição dos embargos é medida que se impõe. Diante o exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração opostos pela autora, pois 

tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo a sentença incólume. 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 48 horas, comprovar a 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Às providências. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON THOMAZ DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003072-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON THOMAZ DA SILVA FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 
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para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Com efeito, as questões suscitadas são provenientes de 

discordância meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença 

foram claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007431-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CLEIDE BRITO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007431-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANE CLEIDE BRITO MOREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados 

contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Com efeito, as questões suscitadas são provenientes de 

discordância meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença 

foram claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002620-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDER PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 
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Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009398-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN WANESSA DE PIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009398-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELEN WANESSA DE PIERI REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012098-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012098-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007761-21.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007761-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONINA APARECIDA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 19 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de 

Embargos Declaração manejados por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, 

em face sentença, que julgou parcial procedência aos pedidos da autora 

LEONINA APARECIDA DA COSTA A medida tem cunho integrativo e possui 

seus limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. A Autora, ora Embargante, ao opor 

Embargos de Declaração, suscitou possível o obscuridade, por entender 

que o projeto de sentença prolatado, e homologado, que extinguiu o feito 

com julgamento de mérito, ante a obscuridade da análise telas sistêmicas 

apresentadas na contestação. Segundo a Embargante, a sentença deixou 

de considerar as telas sistêmicas, que já vem sendo considerada pelos 

tribunais como prova legitima. A Ré manifestou-se Contrarrazões sobre os 

Embargos (ID n°) No vertente caso, constato que inexiste qualquer 

obscuridade na sentença, não havendo razão para acolher a pretensão 

do embargante. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Registro que os embargos de declaração não se destinam a renovação de 

julgamento da causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o 

acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, porquanto o 

inconformismo da parte não se confunde com os vícios de julgamento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 1000495-53.2019.8.11.0010, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Assim, a 

rejeição dos embargos é medida que se impõe. Diante o exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração opostos pela autora, pois 

tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo a sentença incólume. 

Intime-se o autor para no prazo de 05 dias, manifestar sobre o pagamento 

efetuado. s permaneçam inertes, proceda-se o arquivamento do feito, 

após as baixas e anotações necessárias. Às providências. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de Embargos Declaração manejados 

por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, em face sentença, que julgou 

parcial procedência aos pedidos da autora LUZIA PEREIRA DE LIMA. Em 

síntese, requereu o embargante a concessão de efeito infringente para 

manutenção da improcedência dos pedidos formulados, apontando 

omissão na análise das provas. É o relatório. Decido. Os embargos de 

declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Prevê o artigo 48 da Lei nº. 9099/95 que “caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos. 

Previstos no Código de Processo Civil; Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício”. No caso, não há qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no julgado, de modo que as questões levantadas são 

infundadas e representam apenas o inconformismo da embargante que 

teve decisão desfavorável. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A Autora, ora Embargante, ao opor 

Embargos de Declaração, suscitou possível o obscuridade, por entender 

que o projeto de sentença prolatado, e homologado, que extinguiu o feito 

com julgamento de mérito, ante a obscuridade da análise telas sistêmicas 

apresentadas na contestação. A decisão monocrática analisou todas as 

questões trazidas, estando corretamente fundamentada na comprovação 

negativação pela empresa reclamada, motivo pelo qual fazem-se 

presentes os pressupostos para configuração do abalo moral. Quanto às 

telas sistêmicas trazidas pela reclamada/embargante, cumpre ressaltar 

que se tratam de provas produzidas unilateralmente e passíveis de 

manipulação pela parte interessada, e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Registro que os embargos de declaração não se destinam a renovação de 

julgamento da causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o 

acolhimento dos embargos opostos pelo embargante, porquanto o 

inconformismo da parte não se confunde com os vícios de julgamento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS.(N.U 1000495-53.2019.8.11.0010, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
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INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Deixo de 

condenar a embargante ao pagamento de multa no importe de 2% sobre o 

valor atualizado da causa, uma vez que não preenchidos os requisitos da 

sua aplicação; Inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade 

na decisão, a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida 

que se impõe. ANTE AO EXPOSTO, CONHEÇO os embargos de declaração 

opostos pela autora, pois tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo 

a sentença incólume. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

INTIME-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos 

autos. Caso as partes permaneçam inertes, proceda-se o arquivamento 

do feito, após as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008872-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008872-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO FERREIRA DA CUNHA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Com efeito, as questões suscitadas são provenientes de 

discordância meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença 

foram claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003887-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003887-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

20 de abril de 2020. Visto etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se Embargos de Declaração 

manejados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, em face de ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES. A medida tem cunho 

integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição 

e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. A Embargante, ao 

opor Embargos de Declaração, suscitou possível omissão na decisão, por 

entender que a r. sentença que não reconheceu os danos morais sofridos 

pelo Embargado, não teria se manifestado sobre o pedido contraposto. A 

Embargada manifestou sobre pela rejeição do Embargos. Pois bem. 

Compulsando autos, bem como sentença; Vislumbro a omissão quanto ao 

pedido contraposto requerido pela defesa em contestação; Decido por 

reconhecer a aludida omissão, para acrescentar ao final da r. sentença o 

seguinte trecho: “DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação ao pedido 

contraposto formulado pela requerida, ACOLHO o pedido, nos termos do 

artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido contraposto, 

deve-se levar em conta os valores aqui discutidos, cuja soma totalizam o 

montante de R$ 2.980,97 (dois mil novecentos e oitenta reais e noventa e 
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sete centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e correção 

monetária partir da citação”. ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no artigo 

1.022, I e II do CPC/15, Conheço dos Embargos de Declaração e no 

MÉRITO, JULGO PROCEDENTE, apenas para acrescentar à r. sentença o 

parágrafo acima discriminado manifestando-se sobre o pedido 

contraposto. Mantem-se as demais determinações da r. sentença. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007154-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DA SILVA PROFESSOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007154-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIA DA SILVA PROFESSOR REQUERIDO: NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA CUIABÁ, 20 de abril de 2020. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de Embargos Declaração manejados 

por SILVIA DA SILVA PROFESSOR, em face sentença, que julgou parcial 

procedência aos pedidos da autora NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA. A medida tem cunho integrativo e possui seus limites 

restritos ao exame da existência de omissão, contradição e obscuridade, 

de modo que pode, somente em casos extremos, ser conferido efeito 

infringente ou modificativo, desde que resultante da análise de referidos 

requisitos. A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem 

afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os 

próprios termos da decisão embargada, que se estabelece em seu âmbito 

interno. A Autora, ora Embargante, ao opor Embargos de Declaração, 

suscitou possível erro judicial, por entender que o projeto de sentença 

prolatado, e homologado, que extinguiu o feito com julgamento de mérito, 

ante a o erro judicial, pois na inicial a autora requereu a apresentação da 

nota fiscal da compra assinada no momento da realização da compra. 

Segundo a Embargante, a sentença deixou de considerar seu pedido na 

inicial. A Ré manifestou sobre o embargo. No vertente caso, constato que 

inexiste qualquer erro judicial na sentença, não havendo razão para 

acolher a pretensão do embargante. Conforme consta na narração do fato 

na inicial, a autora reconheceu a relação jurídica entre as partes e 

requereu a apresentação da nota fiscal assinada na compra. Entretanto 

não requereu devidamente nos pedidos da inicial. Desta forma, não ha que 

se falar em erro judicial, mas sim erro exclusivo da autora. Registro que os 

embargos de declaração não se destinam a renovação de julgamento da 

causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos 

embargos opostos pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte 

não se confunde com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 

1000495-53.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado 

no DJE 17/03/2020). Assim, a rejeição dos embargos é medida que se 

impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração opostos 

pela autora, pois tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo a 

sentença incólume. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

INTIME-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos 

autos. Caso as partes permaneçam inertes, proceda-se o arquivamento 

do feito, após as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005392-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICARDO RODRIGUES BRANDAO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 20 de abril de 2020. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a 

analisar. Trata-se de Embargos Declaração manejados por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO, em face sentença, que julgou procedente aos 

pedidos do autor RICARDO RODRIGUES BRANDÃO. Os embargos de 

declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Prevê o artigo 48 da Lei nº. 9099/95 que “caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos. 

Previstos no Código de Processo Civil; Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício”. No caso, não há qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no julgado, de modo que as questões levantadas são 

infundadas e representam apenas o inconformismo da embargante que 

teve decisão desfavorável. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. A Autora, ora Embargante, ao opor 

Embargos de Declaração, suscitou possível o obscuridade, por entender 

que o projeto de sentença prolatado, e homologado, que extinguiu o feito 

com julgamento de mérito, ante a obscuridade da análise telas sistêmicas 

apresentadas na contestação. A decisão monocrática analisou todas as 

questões trazidas, estando corretamente fundamentada na comprovação 

negativação pela empresa reclamada, motivo pelo qual fazem-se 

presentes os pressupostos para configuração do abalo moral. Quanto às 

telas sistêmicas trazidas pela reclamada/embargante, cumpre ressaltar 

que se tratam de provas produzidas unilateralmente e passíveis de 

manipulação pela parte interessada, e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. Registro que os 

embargos de declaração não se destinam a renovação de julgamento da 

causa por inconformismo da parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos 

embargos opostos pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte 

não se confunde com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 

1000495-53.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado 

no DJE 17/03/2020). APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 
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DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Deixo de 

condenar a embargante ao pagamento de multa no importe de 2% sobre o 

valor atualizado da causa, uma vez que não preenchidos os requisitos da 

sua aplicação; Inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade 

na decisão, a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida 

que se impõe. ANTE AO EXPOSTO, CONHEÇO os embargos de declaração 

opostos pela autora, pois tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo 

a sentença incólume. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

INTIME-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos 

autos. Caso as partes permaneçam inertes, proceda-se o arquivamento 

do feito, após as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008115-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT5216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008115-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos Declaratórios manejados ALINE RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA, 

contra a sentença proferida nestes autos; Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. São 

argumentos do Embargante, que a Sentença de mérito, foi omissa, 

produção de prova testemunhal, a ser produzida em audiência de 

instrução e julgamento;, e respectivamente não houve Audiência, vindo a 

homologar e extinguir o feito; A Irresignação nos Embargos, se dá, quanto 

ao projeto de sentença homologado, julgou improcedente os pedidos 

iniciais do autor, uma vez que a demandada havia adentrado em seu 

imóvel quanto vistoria cavalete Hidrometro; Demonstrando que não houve 

nenhuma irregularidade atribuível à Concessionária, nem houve falha na 

medição do consumo; O Juiz é o destinatário das provas; quando julgou 

antecipado lide; Observou que provas nos autos dcoumentais eram 

suficientes ao julgamento do processo; Sem necessidade dilação 

probatória; Razão pela qual não assiste razão seu recurso; A princípio 

não vislumbro que a presente Sentença foi omissa, quanto homologação 

da minuta e extinção do feito, com efeito, as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. O 

inconformismo da recorrente não se amoldam aos contornos da via dos 

embargos declaratórios (art. 1.022 do NCPC), porquanto o acórdão ora 

combatido não padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de 

rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos Impende 

frisar que não se pode rediscutir a matéria de mérito em sede de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Estes não se prestam para questionar a 

interpretação ou aplicação de dispositivos legais, papel este destinado a 

outras modalidades recursais. Observa-se ainda que, mesmo quando 

interpostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração 

devem suprir os seus pressupostos específicos de admissibilidade, quais 

sejam: a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material 

no acórdão, o que não se verifica no presente caso. Veja os precedentes: 

Ementa: PENAL - CALÚNIA - INJÚRIA - DIFAMAÇÃO - PRAZO RECURSAL 

SUSPENSO POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS E RETOMADO - NÃO 

OBSERVÂNCIA DO DECÊNDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO 

NÃO CONHECIDO. A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS, SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. JULGADOS 

OS EMBARGOS E RETOMADA A CONTAGEM DO PRAZO RESTANTE, A 

APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS OS DEZ DIAS ASSIM COMPUTADOS É 

INTEMPESTIVA, ATRAINDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

-Encontrado em: UNÂNIME.Indexação Primeira Turma Recursal dos 

JuizadosEspeciais Cíveis e Criminais do D.F..... : 123 - 30/5/2007 

APELAÇÃO CRIMINAL NO JUIZADO ESPECIAL APR 20060110781434 DF 

(TJ-DF) ESDRAS NEVES -TJ-BA - 80028813420168050001 (TJ-BA) Data 

de publicação: 01/11/2018 -Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM 

FINS DE PREQUESTIONAMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA 

PÚBLICA. SEXTA TURMA RECURSAL. AÇÃO DE de cobrança. ARGUIÇÃO 

DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E DÚVIDA 

NO JULGADO. INCABÍVEL À HIPÓTESE. ENTENDIMENTO DO STJ. 

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. (,Número do Processo: 

80028813420168050001, Relator (a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA 

SILVA, Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, Publicado 

em: 01/11/2018 )Encontrado em: Turma de Admissibilidade de Recursos 

Extraordinários 01/11/2018 - 1/11/2018 80028813420168050001 (TJ-BA) 

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA TJ-DF - APELAÇÃO CRIMINAL NO 

J U I Z A D O  E S P E C I A L  A C R  7 8 1 4 3 2 4 2 0 0 6 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0078143-24.2006.807.0001 (TJ-DF) -Data de publicação: 30/05/2007 

-Ementa: PENAL - CALÚNIA - INJÚRIA - DIFAMAÇÃO - PRAZO RECURSAL 

SUSPENSO POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS E RETOMADO - NÃO 

OBSERVÂNCIA DO DECÊNDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO 

NÃO CONHECIDO. A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS, SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. JULGADOS 

OS EMBARGOS E RETOMADA A CONTAGEM DO PRAZO RESTANTE, A 

APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS OS DEZ DIAS ASSIM COMPUTADOS É 

INTEMPESTIVA, ATRAINDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

Encontrado em: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. 30/05/2007, DJU Pág. 123 Seção...CRIMINAL, 

INTERPOSIÇÃO, POSTERIORIDADE, 10 DIAS, JULGAMENTO, EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, INTEMPESTIVIDADE...APELAÇÃO CRIMINAL NO 

J U I Z A D O  E S P E C I A L  A C R  7 8 1 4 3 2 4 2 0 0 6 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0 0 7 8 1 4 3 - 2 4 . 2 0 0 6 . 8 0 7 . 0 0 0 1  ( T J - D F )  E S D R A S . . . - T J - B A  - 

80004636520168050182 (TJ-BA) Data de publicação: 22/06/2018 - 

Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SEXTA TURMA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DEclaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. ARGUIÇÃO DE 

OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E DÚVIDA 

NO JULGADO. INCABÍVEL À HIPÓTESE. ENTENDIMENTO DO STJ. 
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EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. (,Número do Processo: 

80004636520168050182, Relator (a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO 

JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 22/06/2018 )-Encontrado em: 6ª 

Turma Recursal 22/06/2018 - 22/6/2018 80004636520168050182 (TJ-BA) 

PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. ANTE AO EXPOSTO, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. GIOVANNI FERREIRA 

DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008723-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX KRAUSE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA OAB - MT7528/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO OAB - MT16120-O 

(ADVOGADO(A))

STEPHANNI FERREIRA SILVA OAB - MT17617-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008723-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX KRAUSE MENDONCA REQUERIDO: HDI SEGUROS 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, ante as provas já produzidas pelas partes, sendo 

desnecessária dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS 

EM ACIDENTE DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ALEX KRAUSE MENDONÇA em desfavor de HDI SEGUROS 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que em 22/06/2019 se 

envolveu em um atropelamento, sendo a vítima Yngrid Fonte Nascimento, a 

qual teve fratura na mão direita, sendo necessária a intervenção cirúrgica, 

o que resultou em gastos no valor de R$ 41.123,67. Afirma que abre mão 

do valor total dos gastos, que for superior ao teto dos juizados. Alega 

ainda, que a Seguradora negou o ressarcimento dos valores por não 

concordar com os valores gastos, assim, afirma fazer jus ao recebimento 

do valor integral tendo em vista a existência da apólice. Em que pese às 

alegações da Reclamada, foi possível concluir pela oitiva da testemunha, 

Sr. Nilton Alves, que os valores pagos estão dentro do razoável, pois 

foram realizados os procedimentos de internação e intervenção cirúrgica. 

Aduz a testemunha ainda que foram necessárias duas cirurgias de média 

complexidade e que o pagamento fora feito com uma entrada e o restante 

em cheques, sendo que os valores são cobrados de acordo com cada 

profissional médico. Essas premissas forçam reconhecer que a reclamada 

deve responder pelo reembolso dos danos materiais ao reclamante, razão 

pela qual a procedência parcial dos pedidos é a medida que se impõe. No 

tocante aos danos materiais pleiteados, verifico que o restou 

incontroverso o valor da franquia do seguro veicular da parte autora, no 

total de R$ 50.000,00. Logo, o montante cobrado pela parte autora está 

dentro do limite da apólice contratada, (Clausula 25.2.1.) motivo pelo qual 

deverá ser ressarcido pelo reclamado. Ademais, restara comprovado pela 

requerida que os documentos não foram apresentados, posto que o se 

percebe é que as segurados tentam de toda forma dificultar aos 

segurados o recebimento de suas indenizações quando necessitam das 

mesmas. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a 

pagar à reclamante o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos 

e vinte reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da data do desembolso, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005731-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT27100/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005731-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos etc., No caso, outro caminho não há a não ser 

acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos 

infringentes. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, inexiste 

prova da irregularidade praticada pelo embargado. Assim, incabível 

acolher a litigância de má-fé. Assim, conheço dos embargos de 

declaração manejados, todavia, julgo-os improcedentes, tendo em vista 

ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de 

litigância de má-fé. Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012562-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012562-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto 

posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMISE ALMEIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002594-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAMISE ALMEIDA ROSA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, 

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA CUIABÁ, 17 de abril de 2020. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Inicialmente a demandada argui preliminar de RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, em face petição inicial, a Parte Autora aponta como parte 

no polo passivo da lide a empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S.A e MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA. Contudo, conforme se 

depreende da leitura do contrato de compra e venda juntado em anexo, a 

construtora vendedora do imóvel apontado na inicial é a MRV PRIME 

PROJETO MT M INCORPORAÇÕES LTDA., inscrita no CPNJ sob o n. 

22.694.614/0001-53. ACOLHO pedido de retificação em face 

comprovação através contrato compra e venda e DETRMINO a sra. 

Gestora do cartório sexto juizado a retificação junto ao sistema PJE; De 

início, a Ré insurgiu-se contra o pleito de justiça gratuita formulado pela 

Autora. Nesse peculiar, OPINO por afastar a aludida impugnação, pois o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares específicas suscitadas pela 

Ré. No MÉRITO, ao compulsar o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado do artigo 371 CPC/15. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por 

deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais c/c Devolução de quantia paga, proposta pela Autora em 

desfavor da Ré. Em síntese, alega a Autora que, adquiriu um imóvel no 

Condomínio Chapada das Borboletas. Sustenta que, por impossibilidade 

financeira, deixou de efetuar o pagamento das prestações e solicitou a 

rescisão do instrumento na data de 23/07/2019. Registra que o 

demandado se negou a rescindir o contrato. Requer, em tutela de 

urgência, a rescisão do contrato e o cancelamento ou suspensão das 

cobranças relativas as parcelas de agosto de 2019 a janeiro de 2020, bem 

com as vincendas. Pleiteia, ainda, pela inversão do ônus da prova. Aduz 

que efetuou os pagamentos das parcelas de março de 2019 a julho de 

2019, no valor de R$ 6.369,42 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais 

e quarenta e dois centavos), tendo sido notificada pela Ré sobre a 

existência de parcelas vencidas desde agosto de 2019. Assim, a parte 

autora requereu a tutela de urgência para que o contrato de rescindido no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o cancelamento das parcelas dos 

meses de agosto de 2019 até janeiro de 2020, bem como as parcelas 

vincendas; a declaração de rescisão do contrato em caráter definitivo, a 

restituição da quantia de R$ 5.732,48 (cinco mil setecentos e trinta e dois 

reais e quarenta e oito centavos), o cancelamento em definitivo de todas 

as parcelas dos meses de agosto/2019 até janeiro/2020, a condenação a 

Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) e a inversão do ônus da prova. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Foi concedida tutela antecipada em ID. Determinando a 

suspensão das faturas relativas ao contrato, a partir de agosto de 2019 ; 

A Ré apresentou defesa tempestiva, aduzindo que autora firmou contrato 

de promessa de compra e venda com a Construtora para aquisição de 

bem imóvel de n. 101, bloco 03, localizado no empreendimento Chapada 

das Borboletas, sendo que para tanto se comprometeu a buscar 

financiamento bancário junto a instituição financeira, além de realizar 
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pagamento do sinal e das parcelas mensais diretamente à empresa. 

Assevera que firmou o contrato de compra e venda, ficando acordado, o 

pagamento do sinal no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

sendo que as parcelas mensais no valor total de R$ 22.756,17 (vinte e 

dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), 

ficariam distribuídos em 36 parcelas, conforme previsto no contrato. As 

parcelas intermediárias ficariam distribuídas no valor de R$ 8.100,00 (oito 

mil e cem reais), em 3 (três) parcelas vencíveis anualmente a partir da 

data de 08 de dezembro de 2019. O valor do financiamento com a 

Instituição Bancária ficaria no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil 

reais). Dentre os valores apontados, a parte autora efetuou o pagamento 

do sinal no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em 10 de 

janeiro de 2019 e as parcelas mensais M001, M002, M003, M004 e M005, 

nos respectivos valores de R$ 724,38 (setecentos e vinte e quatro reais e 

trinta e oito centavos), vencida em 08 de março de 2019, R$ 719,62 

(setecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), vencida em 

08 de abril de 2019, R$ 714,88 (setecentos e quatorze reais e oitenta e 

oito centavos), vencida em 08 de maio de 2019, R$ 710,17 (setecentos e 

dez reais e dezessete centavos), vencida em 08 de junho de 2019 e R$ 

705,49 (setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), vencida 

em 08 de julho de 2019. Assevera não ter gerencia quanto ao 

procedimento da instituição financeira, e que os fatos teriam ocorrido sem 

sua culpa. Pede, portanto, o reconhecimento do direito de retenção dos 

sinais, na proporção de 20 % a 30 %, conforme admitido pela 

jurisprudência, em razão de descumprimento de obrigação contratual pela 

autora, bem como a condenação da Autora em multa de 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato. Ao final requereu a retenção da quantia 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores efetivamente 

pagos pelo comprador a título de arras; Pois bem. FUNDAMENTO E 

DECIDO; Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, danos e 

nexo causal entre eles. O ponto controvertido da demanda tem guarida na 

legalidade ou não da retenção de valores por parte da Ré, e se dessa 

conduta, teriam surgido os danos morais e materiais. No caso, observando 

todo o contexto processual, entendo que, os moldes com que a Ré agiu 

em relação à consumidora, lhe gerou a expectativa de concretização do 

contrato, assegurando-se as condições financeiras que atendiam à 

realidade da Autora. No entanto, na prática, as condições foram diversas, 

e impediram a consumidora de prosseguir com o contrato. Ao nosso ver, 

esse comportamento configura ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., 

pois viola toda a dinâmica da relação de consumo, em especial, o direito 

basilar da Autora à informação clara e precisa, bem como prevenção de 

danos, preconizados no artigo 6º, III e VI do CDC. Ora, se a Ré não tinha 

gerencia quanto ao procedimento da instituição financeira, não poderia 

criar na Autora a expectativa de que seu financiamento seria aprovado 

nas proporções iniciais. E as empresas incorporadoras imobiliárias, são 

regidas pelos Conselhos Federal e Regional de Corretores de Imóveis. 

Importa consignar a existência da Resolução COFECI nº 326/92, a qual 

aprova o código de ética da profissão. No artigo 2º, deixa claro que “os 

deveres do Corretor de Imóveis compreendem, além da defesa do 

interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o 

aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias.” Quando a autora 

firmou o contrato de compra e venda com a Ré, confiou-lhe o seu 

interesse na aquisição de um produto imobiliário. No entanto, friso, que a 

Requerida no dia 23/07/2019 realizou formalmente a solicitação de 

rescisão de contrato de compra do imóvel, ou seja, em 9 (nove) meses; 

Diante da comprovação de solicitação administrativa; Da contratação, bem 

como do comprovante de pagamento das parcelas e extrato consolidando 

o pagamento; tenho que aurora faz jus ao cancelamento do contrato; 

Ressalta-se que o artigo 4º, I e II da aludida resolução, exige que a 

empresa se inteire de todas as circunstâncias do negócio antes de 

oferece-lo, apresentando dados rigorosamente certos, nunca omitindo 

detalhes, e informando dos riscos e demais circunstancias que possam 

comprometer o negócio. Inclusive, o artigo 5º, prevê a responsabilidade 

por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por 

imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Assim, 

vislumbra-se que o negócio somente não prosseguiu, por culpa exclusiva 

da Ré, ante a fragilidade e incoerência das informações prestadas à 

consumidora quanto ao financiamento. Portanto, não há que se falar em 

incidência da penalidade contratual descrita no item 7.2. “c” do contrato 

firmado entre a parte, porque não houve descumprimento contratual 

específico da Autora. No direito do consumidor, a transparência faz parte 

da Política Nacional da Relação de Consumo, preconizada no artigo 4º do 

CDC, e o consumidor tem assegurado o direito à educação, liberdade de 

escolha, informação adequada e clara, proteção contra a publicidade 

abusiva e métodos comerciais coercitivos, bem como modificações das 

clausulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, e a 

efetiva prevenção e reparação de danos morais e materiais, conforme 

artigos 6º, II, III, IV, V e VI do CDC. Assim, o modo com que a Ré agiu em 

relação à consumidora, é considerado prática abusiva, nos termos do 

artigo 39, V do CDC, pois lhe exige vantagem manifestamente excessiva, 

uma vez que a Ré lhe impõe uma penalidade financeira, em razão do não 

prosseguimento do contrato, que se deu por sua própria desídia no dever 

de informar. Ora, se o contrato não prosseguiu por deficiência das 

informações repassadas pela Ré à consumidora, não tem sentido atribuir à 

essa última, eventuais penalidades. Se o fez, comete ato ilícito, nos termos 

do artigo 186 do CDC, pois viola toda a dinâmica da relação de consumo, 

bem como os principais direitos do consumidor, em especial a prestação 

de um serviço adequado, informações adequadas e claras, qualidade do 

serviço prestado, e efetiva reparação de dano moral e material, 

preconizados nos artigos acima mencionados. Reconhecida a ilegalidade e 

a abusividade da imposição da retenção por parte da Ré, no que tange 

aos danos materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de 

ordem econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747), 

tem-se que a Autora demonstrou que suportou os danos, pois, apesar de 

não ter prosseguido com o negócio, por culpa da Ré, acabou sendo 

privada da devolução integral do valor que havia pago. Em casos 

semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – 

RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA EM VIRTUDE DE 

NÃO APROVAÇÃO, PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE 

FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA RENDA DA CONSUMIDORA – SENTENÇA 

QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E DETERMINOU A 

DEVOLUÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DO SINAL E DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM - SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO CALCULADO 

ANTERIORMENTE PELA FORNECEDORA – CONDUTA QUE CRIOU 

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE APROVAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA 

PROMITENTE-COMPRADORA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BOA-FÉ 

CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (PRETTO, Pedro Siqueira de. Recurso inominado n. 

0005215-79.2015.8.26.0438. J. em 23 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Jul. 2018.) RECURSO INOMINADO. Ação 

de rescisão contratual c/c anulação de cláusulas contratuais c/c 

restituição de quantias pagas c/c declaração de inexigibilidade de débitos. 

Contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. Venda que 

não se aperfeiçoou pela não obtenção de financiamento. Promessa de 

aprovação do financiamento aos autores pela vendedora. Sentença de 

parcial procedência. Recurso dos autores. Hipossuficiência e 

vulnerabilidade. Publicidade enganosa. Descumprimento do dever de 

boa-fé e de informação pelas recorridas. Vício de vontade por erro 

substancial. Anulação do negócio jurídico. Recomposição do status quo 

ante. Valores dispendidos pelos recorrentes que devem ser restituídos 

integralmente, sem ressalvas. Não cabimento de devolução em dobro de 

valor cobrado em duplicidade. Recurso parcialmente provido, para 

declarar a nulidade do contrato e condenar as recorridas à restituição de 

100% dos valores dispendidos com o negócio jurídico, inclusive a título de 

taxa de corretagem. (STRENGER, Vanessa. Recurso inominado n. 

1025599-44.2016.8.26.0007. J. em 17 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Jul. 2018.) Inclusive, a obrigatoriedade de 

restituição já é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: SUM 

543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Como, no caso, entendo que a culpa pela 

rescisão se deu, exclusivamente, pela empresa Ré, é flagrante o dano de 

ordem material sofrido pela Autora, razão pela qual OPINO por reconhecer 

o direito da Autora em reaver a quantia paga, de maneira simples, no valor 

de R$ 5.370,62 (cinco mil, trezentos e setenta reais, e sessenta e dois 

centavos.) Sob os danos materiais, deverão incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do vencimento, e correção monetária (INPC) a partir 

do efetivo pagamento. Assim, não tendo a Ré demonstrado a legitimidade 

da sua conduta, OPINO por indeferir os seus pedidos formulados à 
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defesa, no que tange ao reconhecimento do direito de retenção do sinais, 

na proporção de 20%, e condenação da Autora à multa compensatória de 

8%. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS E, analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que a angústia causada na Autora, 

pela Ré, não pelo desvio produtivo propriamente dito, mas na frustração 

da expectativa da aquisição do imóvel, em razão de informações 

imprecisas, e equivocadas, aliada à ausência da qualidade de 

atendimento, é situação que extrapola a esfera do mero dissabor. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM 

IMÓVEL, MEDIANTE FINANCIAMENTO. NEGATIVA DE IMISSÃO DE POSSE 

AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AMEAÇA DE 

DESPEJO. ALEGAÇÃO DE QUE INCUMBIA À PARTE ADQUIRENTE OBTER 

O FINANCIAMENTO. INFORMAÇÃO DE QUE O FINANCIAMENTO FOI 

APROVADO. FORNECEDOR QUE NÃO TROUXE AO FEITO OS 

ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O EQUACIONAMENTO PRECISO 

DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (LUDWIG, Roberto José. 

Recurso inominado n. 71004327235. J. em 24 Set. 2013. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso ecm 07 Jul. 2018. REPARAÇÃO DE DANOS. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO 

PRÉ-APROVADO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 

TRANSCORRIDOS MAIS DE SEIS MESES DA APROVAÇÃO PRÉVIA. DANO 

MORAL CONFIGURADO, DIANTE DOS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS 

PELO DEMANDANTE, QUE ULTRAPASSARAM A ESFERA DOS MEROS 

DISSABORES COTIDIANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM 

VALOR RAZOÁVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, QUE DEVEM 

SER RESSARCIDOS NA FORMA SIMPLES. RECURSOS IMPROVIDOS. 

(VILANDE, Fernanda Carravetta. Recurso inominado n. 71002520518. J. 

em 23 Jun. 2010. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 07 Jul. 2018) 

Nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está 

fartamente demonstrado com a ausência de informações claras e 

precisas à Autora, atendimento deficiente, sem a qualidade esperada, e 

frustração na expectativa de aquisição do imóvel. No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, justificada a motivação 

do autor em não prosseguir com a compra e venda, não tendo sequer 

realizado qualquer pagamento, a rescisão do contrato entre as partes, 

sem qualquer ônus, também se faz necessária. Tal rescisão deve ser 

realizada sem ônus para que não gere locupletamento sem causa pela 

reclamada, uma vez que não houve qualquer prestação ou sinal pagos, 

não tendo havido prestação de serviço correspondente ao valor cobrado 

e lançado no cadastro dos maus pagadores. DISPOSITIVO: ANTE AO 

EXPOSTO, JULGO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e por 

deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII. OPINO por reconhecer que a culpa pela rescisão se deu, 

exclusivamente, pela empresa Ré, e por reconhecer a ilegalidade e a 

abusividade da imposição da retenção por parte da Ré, razão pela qual, 

presentes os requisitos da responsabilidade civil, condenar a Ré ao 

pagamento à Autora, do valor de R$ 5.732,48 (cinco mil setecentos e trinta 

e dois reais e quarenta e oito centavos) à título de danos materiais. Sob os 

danos materiais, deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do vencimento, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento. OPINO por CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por 

danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora 

de 1% desde a citação. Por fim, não tendo a Ré demonstrado a 

legitimidade da sua conduta, OPINO por indeferir os seus pedidos 

formulados à defesa, no que tange ao reconhecimento do direito de 

retenção do sinais, na proporção de 20%, e condenação da Autora à 

multa compensatória de 5%. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 6º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021533-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ROSENDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENTAL CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO OAB - SP183931 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021533-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NIVALDO ROSENDO NUNES REQUERIDO: RENTAL CARS 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME CUIABÁ, 20 de abril de 2020. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NIVALDO 

ROSENDO NUNES contra RENTAL CAR LOCADORA DE VEÍCULOS. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Com efeito, da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada data 03/04/2020, nos 

autos (I.D nº29793143), porém o comparecimento é obrigatório, 

autorizando, assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 
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casos previstos em lei: I– quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, que fixo em 10% do 

valor da causa, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, 

não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito. Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º 

do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010462-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010462-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se que o executado efetuou 

o pagamento da condenação, sendo que a parte autora concordou com os 

valores. Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, conforme o disposto no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Caso o patrono da parte autora esteja 

munido de procurarão com poderes específico para receber, determino a 

expedição de alvará judicial, conforme ID 31498362. Em caso negativo, 

desde já determino que a parte autora apresente procuração com poderes 

para tal fim. Após, arquive o feito procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004935-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELI APARECIDA RANGEL REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Quanto a ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

DO BANCO DO BRASIL e ZOOP; Ambas demandadas arguem preliminar; 

que, as operações ensejadoras do alegado dano narrado na inicial foram 

realizadas através de compra com a utilização do cartão de crédito da 

parte autora, compra parcelada em 03 vezes de R$ 453,33 (quatrocentos 

e cinquenta e três centavos) efetuado por ZP*ARR Comércio, ora segunda 

reclamada; REJEITO a preliminar arguida; face cartão e conta onde foram 

efetuados descontos estão relacionadas com instituição financeira; 

Quanto a preliminar de nulidade citação da ZOOP, observo que de fato a 

Zoop foi citada no dia 18.09.2019; ou seja, no dia anterior à data da 

audiência de conciliação, razão pela qual; ACOLHO preliminar de nulidade 

citação; AFASTO a preliminar de revelia da ZOOP, uma vez que a primeira 

audiência de conciliação foi designada sem citação válida da empresa; 

Comparecendo após segunda audiência e apresentando contestação; 

AFASTO a preliminar de CONTUMÁCIA do autor, uma vez que esteve 

presente na primeira audiência de conciliação; DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, 

consoante autoriza o artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, alega a Autora que, ao analisar a 

fatura do mês de agosto de 2019 constatou que havia um lançamento no 

valor de R$ 453,33 (quatrocentos e cinquenta e três centavos) efetuado 

por ZP*ARR Comércio, ora segunda reclamada. Alega que não contratou 

nenhum tipo de serviço ou adquiriu nenhum produto junto a segunda 

reclamada, sendo portanto uma cobrança indevida. Informa que ao 

analisar as faturas de meses anteriores, verificou o mesmo lançamento na 

fatura do mês de junho de 2019, sendo um débito parcelado em 03 

parcelas na fatura do cartão de crédito e que não houve cobrança na 

fatura do mês de julho e que resta uma parcela a ser cobrada na fatura do 

mês de setembro de 2019. Alega a autora que entrou em contato com o 

Banco do Brasil, primeiro Reclamado, protocolo de atendimento nº. 

939191811, falando com o atendente para informar que desconhecia os 

lançamentos efetuados pela segunda Reclamada, e Requereu o estorno 

dos desconto, sendo informado que o desconto era oriundo da empresa 

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A, segunda Reclamada, 

localizada no Rio de Janeiro/RJ, e que inclusive a compra foi efetuada 

naquele município, mediante a utilização de senha da Autora. A 

Reclamante ressaltou que apenas ela utilizava o seu cartão de crédito, e 

que não esteve no Rio de Janeiro na data das compras, e que não passou 

a sua senha para ninguém, bem como que estava em Cuiabá, trabalhando, 

o que pode ser comprovado através do relatório do ponto digital, fornecido 

pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT. Em vista da negativa do banco em 

realizar o estorno dos valores ingressou com a presente demanda 

requerendo indenização por dano material no valor de R$ 2.719,98 (dois 

mil,setecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), indenização 

por dano moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), justiça gratuita, 

custas processuais e honorários advocatícios. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva, ambas demandadas negam a existência 

de ato ilícito que subsidiasse a sua responsabilização, por entender que 

as compras teriam sido realizadas mediante o fornecimento de senhas 

pessoais. A primeira demandada BANCO BRASIL nega que tenha 

responsabilidade com descontos indevidos; Juntando contrato conta 

corrente; extrato; faturas, e telas que atendendo pedido do autor, efetuou 

bloqueio do cartão, afim de evitar a continuidade dos descontos ; A 

Segunda demandada ZOOP; no mérito assevera que a Autora se dirigiu ao 

estabelecimento comercial ARR Comércio de Peças Automotivas Ltda. e 
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efetuou a compra de um produto ou efetuou o pagamento de um serviço 

com o seu cartão de crédito em 3 (três) parcelas de R$ 453,33 

(quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos). Esse 

pagamento se deu na própria loja – que fica na cidade da Autora – 

mediante a utilização do seu cartão, com chip e senha pessoal. Assim 

sendo, ao contrário do afirmado pela Autora na petição inicial, a transação 

não foi efetuada no Rio de Janeiro, ela foi efetuada presencialmente, em 

Cuiabá/MT, mediante a utilização do seu cartão com chip e senha, no 

estabelecimento comercial ARR Comércio de PeçasAutomotivas Ltda. O 

lançamento apenas ocorreu “em nome” da Zoop pois ela é a responsável 

pela tecnologia utilizada pelo estabelecimento comercial para que a 

transação ocorresse. Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos básicos: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No caso, analisando os 

argumentos e provas trazidas por ambas as partes, entendo que a Autora 

logrou êxito em demonstrar que as compras questionadas destoam 

consideravelmente de seu consumo, e que o Réu deveria ter se alertado 

para a hipótese de fraude. Isso porque verifica-se que ambas 

demandadas não provam origem dos descocntos mês de agosto de 2019 

constatou que havia um lançamento no valor de R$ 453,33 (quatrocentos 

e cinquenta e três centavos) efetuado por ZP*ARR Comércio, ora segunda 

reclamada. Ora, se autora nega a contratação; bastaria que a demandada 

trouxesse contrato de aquisição produto, afim de comprovar origem dos 

débitos, o que não aconteceu ; Destaco que autora demonstra os 

descontos na fatura do mês de junho de 2019, sendo um débito parcelado 

em 03 parcelas na fatura do cartão de crédito ; que resta uma parcela a 

ser cobrada na fatura do mês de setembro de 2019. O uso de cartões de 

crédito pelos consumidores é uma relação em que o risco empresarial é 

inerente às atividades desenvolvidas por aqueles que são beneficiados 

economicamente com o uso dos cartões, devendo ser por eles 

absorvidos. Assim, efetivamente não restou comprovado que as referidas 

compras foram efetuadas pela Autora, já que o Banco Réu não trouxe 

provas comprovando suas alegações, bastando-se em alegar acerca do 

fornecimento da senha pessoal. O próprio cartão de autógrafos 

apresentado pelo Réu não demonstra que a assinatura da Autora foi 

usada para as compras questionadas. Ora, quem gerencia o sistema de 

segurança e oferece o serviço, deve provar a inexistência de fraude ou a 

culpa exclusiva de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela. Não há 

como atribuir culpa exclusiva à autora sobre as compras, mediante a 

simples alegação da necessidade de uso de senha para qualquer 

transação. Ademais, ressalta-se que, mesmo solicitadas providências ao 

banco, esse nada fez para cessar o prejuízo corrente de sua cliente. Em 

agindo desse modo, resta evidente o ato ilícito, com a falha de prestação 

de serviço como preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. E o ato 

ilícito consiste, ainda, no fato do Réu ter deixado de propiciar ao 

consumidor a segurança precípua das transações bancárias, preconizada 

no artigo 4º do diploma do consumidor, estando presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, não fosse a ausência 

de zelo por parte do Réu na gerencia da conta da Autora, permitindo que 

terceiros efetuassem compras em seu nome, os danos não teriam 

ocorrido. E não pode o Réu se eximir da obrigação de reparar o dano 

gerado, alegando que a fraude se deu por culpa da Autora, uma vez que, 

na condição de fornecedora de serviços, sua responsabilidade é de 

natureza objetiva, independente da comprovação de culpa. Em casos 

semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: Ação declaratória, cumulada 

com indenização por danos materiais: débito não reconhecido em cartão 

de crédito. Sentença: procedência parcial. Recurso: Réu. Cartão de 

crédito débito: extravio pelo consumidor. Cartão com "chip" e uso por meio 

de senha: regras de experiência (art. 5º, Lei n. 9.099, de 26.9.1995), com 

verossimilhança a favor do prestador de serviço. Prova pericial que, 

todavia, não se justifica na espécie: preliminar de incompetência rejeitada. 

Falta de mecanismos de controle para detectar lançamentos atípicos e de 

controle das operações de compra. Falha da prestação do serviço: 

caracterização. Dano moral: registro indevido. Tipicidade. Indenização: 

arbitramento de acordo com as diretrizes do Tema 707/STJ e aos 

princípios da moderação e razoabilidade. Adequação. Recurso não 

provido, mantida a r. sentença (art. 46, Lei n. 9.099, de 26.9.1995). 

(CAMARGO, Claudio Lima Bueno de. Recurso inominado n. 

1015812-51.2017.8.26.0008. J. em 03 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Ago. 2018.) RECURSO INOMINADO. 

FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 

IMPUGNADAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES QUE NÃO CONDIZEM COM O 

PERFIL DA CLIENTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO BANCO. 

SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (MARQUESI, 

Cláudio Antonio. Recurso inominado n. 1001541-76.2018.8.26.0016. J. em 

26 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Ago. 2018.) 

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO 

DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (CARVALHO, 

Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de. Recurso inominado n. 

1035872-40.2016.8.26.0506. J. em 23 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 13 Ago. 2018.). Ora, o Banco Réu deveria ter mecanismos de 

proteção ao consumidor, que detectassem transações suspeitas e 

atípicas, sendo várias operações seguidas nos mesmos 

estabelecimentos. Ressalta-se que é obrigação do Banco Réu perceber e 

evitar compras em estabelecimentos que destoam da conduta e parâmetro 

habitual do cliente. Não tendo feito, comete ato ilícito, passível de 

reparação. Assim, tendo a Autora comprovado a existência de compras 

não autorizadas em seu cartão de crédito, faturas dos meses de junho e 

agosto de 2019, bem como o extrato com os lançamentos futuros do mês 

de setembro de 2019, verifica-se um total indevido de 03 (três) parcelas 

no valor de R$ 453,33 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três 

centavos), Em que pese pedido autor restituição em dobro, tenho que não 

ficou demonstrado má-fé da demandadas; Razão pela qual a procedência 

da restituição dos valores indevidamente cobrados em sua forma simples, 

perfazendo o total de R$ 1.359,99 (um mil trezentos e cinquenta e nove 

reais e noventa e nove centavos). Sob os danos materiais deverão incidir 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. No que tange aos danos 

morais, tem-se que a ausência de segurança destinada à Autora, bem 

como a desídia do Réu na solução do impasse, apesar da reclamação da 

Autora, aliada ao fato de se cobrar valores relativos à compras não 

efetuadas pela Autora, são circunstancias que ultrapassam o mero 

dissabor, e geram danos morais a serem indenizados, inclusive em 

observância ao seu caráter punitivo e reparatório. E é nesse sentido que 

vem decidindo a jurisprudência pátria: "Relação de consumo - Utilização 

fraudulenta de cartão de crédito por terceiros – r. Sentença que 

determinou a restituição dos valores debitados da conta corrente do 

consumidor – Banco e fornecedor que não se desincumbiram do ônus de 

demonstrar participação do consumidor correntista na fraude perpetrada – 

Inversão do ônus probatório prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, aplicável à 

espécie – Negativação indevida – Danos morais caracterizados - Fraude 

que não exclui a responsabilidade da instituição financeira e do 

fornecedor quanto ao dever de zelar pela segurança inerente aos 

serviços e produtos que disponibiliza - Responsabilidade objetiva, prevista 

no artigo 14 do CDC – Inteligência da Súmula nº 479 do STJ – Recursos 

Inominados desprovidos e r. Sentença mantida". (CRUZ, Walmir Idalêncio 

dos Santos. Recurso inominado n. 1019525-93.2017.8.26.0344. J. em 14 

Jun. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Ago. 2018.) Com 

relação ao quantum indenizatório, refiro que a finalidade da reparação do 

dano moral é oferecer compensação ao lesado atenuando seu sofrimento, 

e quanto ao causador do dano tem caráter sancionatório, para que não 

pratique mais ato lesivo, de forma punitivo-pedagógica. Nesse passo, 

considerando os transtornos suportados, entendo como justo e suficiente 

o quantitativo indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

CONDENO ambos demandados de forma solidária à restituição dos valores 

indevidamente cobrados, perfazendo o total de R$ 1.359,99 (um mil 

trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). Sob os 

danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.E 

ainda por reconhecer os Danos Morais, e por condenar ambos 

demandados de forma solidária à ressarci-los, em valor que arbitro na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o 

evento danoso e a correção monetária a partir da prolação desta 

sentença. AFASTO as preliminares arguidas; Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 
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Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juíz de Direito do 6º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA HARUMI PINHEIRO YOSHIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LUFT & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001280-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITORIA HARUMI PINHEIRO YOSHIDA REQUERIDO: APPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA, LUFT & CIA LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que a parte autora dispensou produção de prova em audiência. Da 

preliminar Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados 

Especiais para julgamento do feito, uma vez que, no caso dos autos, não 

verifico necessidade de prova pericial, pois as provas documentais são 

suficientes para demonstrar os problemas ocorridos no produto adquirido 

pelo autor. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade de parte, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao 

intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, 

auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde 

objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este 

consubstanciado pelo STJ (AResp 548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3ª 

Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014). Rejeito ainda a 

preliminar de incompetência, tendo em vista que os documentos acostados 

aos autos são suficientes para o julgamento do feito. No mérito Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por VITORIA HARUMI PINHEIRO YOSHIDA em desfavor de PPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA E LUFT & CIA LTDA - ME. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter adquirido um 

Iphone XS MAX no valor de 1.170,44 dólares o que equivaleria a R$ 

6.389,10. Sustenta que o aparelho em janeiro de 2020 começou a 

apresentar defeitos, como parando de funcionar e desligamentos 

constantes. Ato contínuo, entrou em contato com a Ré enviando o 

aparelho para assistência técnica. Com isso, pleiteia por indenização por 

danos materiais e morais. Verifica-se que a Autora acostou aos autos o 

laudo emitido pela assistência técnica ao qual relata problema irreversível 

no aparelho. Os demandados, por sua vez, não comprovaram que o 

defeito ocorreu após a garantia. Assim, entendo que a Autora sofreu 

danos na esfera moral e material, posto que apesar de ser relatado o 

defeito no aparelho, as Requeridas não restituíram a mesma ou sequer 

efetuaram o troca do aparelho. Ademais se trata de vício intrínseco do 

produto que somente veio a se manifestar após o término da garantia, 

portanto, entendo que diante da ausência de mau uso pela Autora, deve a 

Requerida responder pelos danos causados à mesma. Nesse sentido: 

APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial de troca do celular por 

modelo idêntico ou similar, com pedido subsidiário de restituição do valor 

desembolsado com a aquisição do bem ou a quantia de R$ 3.000,00, além 

da condenação da ré no pagamento de indenização moral. ACOLHIMENTO 

PARCIAL. Relação contratual tipicamente de consumo. Vício intrínseco do 

produto que somente veio a se manifestar um ano e uma semana após a 

aquisição, cujo prazo de garantia era de um ano. Autora que, após ter sido 

submetida a idas e vindas na Assistência Técnica da ré, no País e no 

Exterior, pediu a troca do celular por outro similar, sem êxito. Prejuízo 

material configurado com o desembolso para aquisição do produto, que 

deve ser reembolsado com correção monetária contado do desembolso 

mais juros de mora contados da citação. Padecimento moral indenizável da 

autora bem configurado ante os transtornos e percalços que superaram 

os meros aborrecimentos do cotidiano. Indenização moral que deve ser 

arbitrada em R$ 2.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso 

concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com 

correção monetária a contar deste arbitramento mais juros de mora a 

contar da citação. Verbas sucumbências que devem ser arcadas pela ré, 

arbitrada a honorária do Patrono da autora em 15% do valor da 

condenação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.* 

(TJSP; Apelação 1113240-19.2015.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo 

Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Central Cível – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de 

Registro: 19/12/2017) Destarte, a situação referida nestes autos não se 

mostra suficiente a imputar exposição de risco concreto de lesão passível 

de reparação, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, motivo 

pelo qual julgo improcedente o pedido de dano moral. POSTO ISTO e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial 

para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por dano 

material no importe de R$ 6.389,10 (seis mil trezentos e oitenta e nove 

reais e dez centavos) a ser atualizado com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, em consequência, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Caso os demandados efetuem o pagamento do débito após o trânsito em 

julgado e o autor manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016847-16.2019.8.11.0001
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WILMA DOS SANTOS CURADO (REQUERENTE)

LEONIL PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

ROZINALVA GONCALINA DA COSTA OAB - MT8859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016847-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILMA DOS SANTOS CURADO, LEONIL PEDROSO DA 

SILVA REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. CUIABÁ, 27 

de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, proposta pelo Autor WILMA DOS SANTOS 

CURADO, e, LEONIL PEDROSO DA SILVA em desfavor da Ré 

(CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A ). No que tange à insurgência 

contra o pleito de justiça gratuita formulado pelo Autor, OPINO por indeferir 

o pedido, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito 

ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. 

Razão pela qual REJEITO pedido da defesa, quanto ilegitimidade ativa; 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado preconizado pelo artigo 371 do NCPC, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Propiciada a 

oportunidade de conciliação, as partes compareceram à audiência, porém 

optaram por não conciliarem Narra o demandante que, que é proprietária 

do veículo TOYATA/COROLLA GL 118 ano 201/2018, renavam 

011177829224 e que no dia 18/08/2019 trafegava na BR 364 Km 380, por 

volta das 17:45, quando bateram em uma ressolagem de pneu de 

caminhão que estava na pista. Nesse passo, afirma que imediatamente 

pararam o carro e constataram danos no para lama dianteiro, assim 

aduzem que entraram em contato com a CRO sob orientação da PRF. 

Alegam que ficaram aguardando até às 21:30 pelo atendimento, fato que 

não ocorreu, haja vista que aduzem que nenhum funcionário compareceu 

in loco ou entrou em contato com os requerentes. Assim, os autores 

afirmam que entraram em contato com a requerida via e-mail para solicitar 

o ressarcimento, no entanto restou infrutífera, após, alegam que 

protocolaram reclamação no PROCON que também se demonstrou 

ineficaz. Nesse sentindo, os requerentes postulam indenização por danos 

materiais no valor de R$ 2.454,84 (dois mil quatrocentos e cinquenta e 

quatro reais e oitenta e dois centavos) e a título de danos morais a 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A demandada contestou os 

requerentes não comprovaram os fatos narrados, a destacar: a própria 

dinâmica do acidente; o nexo causal entre eventual conduta da CRO e os 

fatos; os supostos danos sofridos e os valores requeridos a título de dano 

material, tendo em conta a ausência de qualquer prova de suas 

alegações, como fotografias datadas do veículo, do suposto objeto na 

pista e do local e três orçamentos de conserto do veículo. Aduz que as 

fotos juntadas aos autos não possuem data, sendo impossível identificar 

se as mesmas se referem a data do alegado ocorrido, bem como não é 

possível identificar se o veículo constante ali foi mesmo danificado em 

razão dos fatos descritos na inicial e, ainda, não juntaram qualquer foto do 

suposto objeto que tenha acarretado o ocorrido. Assevera que, as 

fotografias não datadas e a cópia da Declaração de Acidente de Trânsito 

(DAT) nº 20190821093225474 que, como se sabe, é inservível para 

comprovar os fatos, porque foi elaborado com base apenas nos relatos 

unilaterais e parciais do interessado, sem que um Policial Rodoviário 

Federal tenha comparecido no local no momento dos fatos para aferir sua 

veracidade; FUNDAMENTO E DECIDO. Ultrapassada a preliminar, de início, 

cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que é patente a relação de consumo, pois como prestadora de serviço 

público, a Ré está sujeita à responsabilidade civil prevista no artigo 37, §6º 

da CF. Logo, deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Assim, impõe-se analisar, no caso em exame, a existência de ato ilícito 

perpetrado pela demandada. Pois bem, a relação jurídica constituída no 

caso sob judice é consumerista, sendo impositiva, portanto, a aplicação da 

Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor -, aplicando-se a teoria da 

responsabilidade civil objetiva, a qual estabelece que o dever jurídico de 

reparar os danos causados ao consumidor depende unicamente da 

comprovação do dano e da relação de causalidade entre os prejuízos 

sofridos e a prestação do serviço. Contudo, de acordo com as provas 

carreadas aos autos, é possível estabelecer, de forma inequívoca, o 

imprescindível nexo etiológico ou causal que comprove o dano material 

alegado. In casu a narrativa gira em torno da suposta colisão do veículo no 

dia 18/08/2019 quando trafegava na BR 364 Km 380, por volta das 17:45, 

em uma ressolagem de pneu de caminhão que estava na pista, 

danificando o para lama dianteiro; Não obstante as alegações da 

Demandada, verifico que o autor acostou em sua exordial fotos, cupom 

fiscal de pedágio, Boletim ocorrência PRF; provas que acusam objeto na 

rodovia, onde aponta ter sido o causador do acidente. Consta que a 

rodovia está sob administração por concessão da Recorrente, contudo 

apesar de alegar tal fato, o autor traz aos autos meio de prova que 

comprova cabalmente a ocorrência de tal fato na pista/trecho sob 

concessão da Reclamada, qual seja email; Fotos; Boletim de Acidente da 

PRF; PROCON, orçamento; Notas Fiscal; Ora, resta evidenciada conduta 

omissiva ou comissiva do empresa demandada, de maneira a provocar a 

lesão patrimonial alegada pelo autor, notadamente quando existe fotografia 

tirada no local, no momento dos fatos, que demonstram que o veículo, teve 

seu paralama dianteiro danificado, contribuindo com a verossimilhança das 

alegações do autor. Ora, é notório que a parte autora se desincumbiu do 

ônus de provar suas alegações, carreando aos autos conjunto suficiente 

de provas no intuito de comprovar suas alegações, o que pede a 

procedência parcial do pedido; Observo também que, a autoridade policial, 

quando do registro da ocorrência, embasou a lavratura no requerimento 

realizado pelo condutor, além de informações trazidas pela 

concessionária. Na própria narrativa, das fotos, B.O; Emails; consta a 

colisão com objeto estático; Assim, tenho que o acidente se deu por existir 

objeto na pista de rolamento administrado pela concessionária; uma 

ressolagem de pneu de caminhão que estava na pista, danificando o para 

lama dianteiro. Quanto à responsabilidade civil por danos causados aos 

usuários da rodovia que a administra, em que pese seu entendimento, esta 

é objetiva, o que implica no dever de ressarcir os danos causados. Ora, 

em se tratando de concessionária de serviços públicos, aplicável à lide o 

art. 37, §6º da CF, que assim dispõe: Art. 37. (...)§ 6º As pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. Por seu turno, o art. 14 do CDC 

estabelece que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Veja-se que, mesmo em se tratando de ato omissivo, 

a responsabilidade da concessionária permanece na modalidade objetiva, 

tal como prevê o art. 1º, §3º do CTB, in verbis: Art. 1º. (...) §3º Os órgãos 

e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no 

âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados 

aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e 

manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício 

do direito do trânsito seguro. (destaque de agora) Logo, por se tratar de 

responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à 

demandada ressarcir os prejuízos causados ao veículo, estando 

devidamente comprovados através dos orçamentos que acompanham a 

exordial. Com a comprovação do acidente e da extensão dos danos 

materiais, resta presente o nexo de causalidade. No que tange aos danos 

materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem 

econômica suportadas pelo ofendido”[1], O autor narra que foi realizado 

gastos no conserto do veículo no total no valor de R$ 1.227,41 (mil 

duzentos e vinte sete reais e quarenta um centavos), a qual pugna a sua 
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restituição em dobro (art. 42 do CDC), a título de danos materiais no valor 

de R$ 2.454,82 (dois mil quatrocentos cinqüenta quatro reais oitenta dois 

centavos). Diante da demonstração orçamentos Via Láctea; Rodobens; 

Nota Fiscal VIA LÁCTEA(DISVECO), no valor R$ 984,01 e Nota Fiscal 

ISSQN, quanto pagamento forro inferior, peça paralama, mão de obra no 

valor R$ 243,41; Por essa razão, OPINO pela procedência parcial dos 

danos de ordem material, afasto aplicação pagamento em dobro art. 42 

CDC, uma vez que não demonstrada má-fé da demandada nos autos; 

CONDENO a demandada a restituir apenas sua forma simples qual seja R$ 

1.227,41 (mil duzentos e vinte sete reais e quarenta um centavos), com 

incidência juros 1% apartir do desembolso, e correção monetária pelo INPC 

apartir sentença. Recurso Inominado nº 1002091-98.2018.8.11.0045. 

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde. 

Recorrente: Concessionária Rota do Oeste S.A. Recorridos: Carlos 

Humberto de Oliveira Junior e Ariela Maielo Barreto de Oliveira. Data do 

Julgamento: 02/04/2019. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

RODOVIÁRIOS - FALHA NA PISTA QUE OCASIONOU DANO AO VEÍCULO 

DOS CONSUMIDORES - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE 

INDENIZAR RECONHECIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - 

AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade ativa, uma vez que os áudios acostados pela própria 

requerida demonstram que a mesma colheu todos os dados do veículo 

para abrir o processo administrativo de ressarcimento dos danos 

causados, o que comprova que o recorrido é proprietário do veículo. 2- As 

concessionárias de serviços públicos, nas relações com os usuários, 

estão subordinadas à legislação consumerista, sendo, portanto, 

inafastável a incidência da teoria objetiva da responsabilidade civil, com 

fulcro no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3- É 

dever da concessionária a reparação dos danos causados ao veículo do 

consumidor em razão de falhas encontradas no asfalto. 4- Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, 

da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5- O mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações 

corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, 

não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6- Recurso conhecido 

e parcialmente provido.(N.U 1002091-98.2018.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/04/2019, Publicado no DJE 03/04/2019); E M E N T A – RECURSO 

INOMINADO 1002549-33.2018.8.11.0040, JUIZADO ESEPCIAL SORRISO- 

JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES- 

JULGAMENTO 25-04-2019;RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO 

MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando 

de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de 

serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 

do CDC e art. 1º, §3º do CTB.Danos materiais demonstrados através de 

fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.Não 

havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte 

demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de 

acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo 

Civil/2015.Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral 

fixado.Recurso conhecido e parcialmente provido. Entretanto, não 

obstante as alegações despendidas pelo Autor e conjunto probatório do 

autos, entendo que os danos morais são indevidos, eis que os 

aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um 

acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional 

capaz de configurar abalo moral alegado. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA. 

CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA . ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO 

ACOLHIDA. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC E ARTIGO 37, § 6º, CF. 

INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO 

DONO DO ANIMAL. DIREITO DE O CONSUMIDOR DEMANDAR 

DIRETAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

6º, VIII, 1ª PARTE, DO CDC. ENTENDIMENTO PACIFICADO ATRAVÉS DO 

ENUNCIADO 5.1 DA TRU/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. [...] 3. Ainda 

cumpre ressaltar, como consolidado pela nossa Jurisprudência, o caso a 

quo não caracteriza dano moral, não passando de um mero aborrecimento 

sofrido pelos autores . Recursos conhecidos e desprovidos (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 002975687.2011.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: ANA 

PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Publicação 08/10/2012) 

(grifei). RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEBRA DE PARA-BRISA EM RODOVIA 

PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – 

INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Recurso 

conhecido e improvido (TJMT - Turma Única Recursal - 

0010227-19.2015.811.0074 - Rel.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 

Publicação 25/05/2016. DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15. Afim de CONDENAR 

parcialmente a demandada em DANOS MATERIAIS R$ 1.227,41 (mil 

duzentos e vinte sete reais e quarenta um centavos), com incidência juros 

1% apartir do desembolso, e correção monetária pelo INPC apartir 

sentença; QUANTO AO DANOS MORAIS, julgo improcedente ante as 

razões expostas; AFASTO as preliminares suscitada pela demandada, 

nos termos outrora explanados. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 6º Juizado para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018161-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018161-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILZA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 
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pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS movida por MARILZA RODRIGUES DE 

SOUZA MARQUES em face VIVO S.A PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

suscitada pela Reclamada, pois o extrato oficial não é documento 

essencial à propositura da ação, além disso, inexiste documento para 

afastar a veracidade do extrato. A parte autora requereu a inversão do 

ônus da prova. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Posto isso, inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente. Passo a analisar o mérito. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão do requerente merece acolhimento 

parcial. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que não reconhece o débito 

oriundo da negativação, especialmente porque apesar de possuir relação 

jurídica com a Ré, não possui nenhum débito, já que efetuou o pagamento 

do mesmo. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam 

débitos junto à Requerida. Ademais, o autor não produziu contraprova dos 

documentos acostados ao feito. Considerando que o autor comprovou o 

pagamento após o vencimento, conforme anexado na exordial, e 

especialmente porque o requerido não fez a baixa da restrição, a 

procedência parcial dos pedidos indicados na exordial é medida que se 

impõe. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM - INADIMPLENTE NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - 

ARTIGO 43, § 2º, DO CDC - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO 

MANTENEDOR - DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMNETO - 

SÚMULA 404 STJ. É dever do órgão mantenedor proceder à prévia 

notificação do consumidor acerca da inserção de informações a seu 

respeito em banco de dados públicos, nos termos do artigo 43, § 2º do 

CDC, permitindo-se ao consumidor contrapor-se a tais dados, no caso de 

estarem incorretos, ou mesmo evitar a situação vexatória de ter seus 

dados incluídos em cadastros de inadimplentes, efetuando o pagamento 

do débito. Comprovando-se o envio de correspondência prévia ao 

consumidor cientificando-o acerca da inclusão de seu nome no cadastro 

restritivo, é legítima a negativação do nome do apelante, não havendo que 

se falar em cancelamento do registro ou no dever de indenizar, por 

inexistir ato ilícito. (TJ-MG - AC: 10000190403592001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 

28/06/2019) O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, 

de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Mantenho a liminar 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016573-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDIOMIX DIGITAL E COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DO ESPIRITO SANTO GREGORIO OAB - GO31048 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016573-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAISA PIRES VIDAL REQUERIDO: AUDIOMIX DIGITAL E 

COMUNICACAO LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 
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que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade 

de produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva da, porquanto entendo que, à luz da 

legislação consumerista, as Requeridas integram a cadeia de fornecimento 

do serviço em discussão, portanto, são responsáveis por eventuais 

danos. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS 

movida por MAISA PIRES VIDAL em face AUDIOMIX DIGITAL E 

COMUNICACAO LTDA- ME e VILLA MIX FESTIVAL LTDA. Alega o 

Promovente, ter adquirido um ingresso para comparecer ao evento Villa 

Mix Festival Goiânia, ocorrido nos dias 29 e 30 de junho de 2019, no 

Estacionamento do Estádio Serra Dourada. Narra que inseriu crédito no 

cartão Villa Cash no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo 

utilizado o valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), ficando um 

saldo de crédito no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). 

Alega a Promovente que solicitou a devolução do crédito conforme 

instruções, sendo que até a presente data não foi devolvido o referido 

valor. Com isso, requer a restituição do valor a titulo de dano material no 

importe de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e mais o valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Constato que merecem acolhimento, porquanto houve a comprovação dos 

fatos por ela alegados (ID 26075091). Assim, cabia às Rés comprovarem 

que fora realizada a devolução do saldo remanescente, todavia, esta 

quedarem-se inertes neste ponto. Assim, entendo ser parcialmente 

procedente os pedidos formulados na exordial. Por outro norte, não 

restara demonstrado qualquer prejuízo ou dano sofrido pela parte Autora, 

desse modo, a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos 

impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois 

ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de 

comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu. Neste 

sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA 

INDEVIDAMENTE PELO INSS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO 

ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO 

PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mero ajuizamento de 

execução fiscal em face do agravante de crédito não executável, como 

concluiu o Tribunal de origem, não pode ser considerado capaz, por si só, 

de causar danos morais. 2. Além disso, no caso presente inexistem 

provas de que o evento apontado foi suficiente a provocar angústia ou 

mácula à sua pessoal e profissional da parte, até porque não foi praticado 

nenhum ato de constrição em desfavor de seu patrimônio. 3. É firme o 

entendimento desta Corte de que não cabe indenização por dano moral em 

caso de mero aborrecimento. Precedentes: AgRg no AREsp. 631.478/SP, 

Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2016; e AgRg no Ag 

1.422.960/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9.4.2012. 4. 

Agravo Regimental do Particular desprovido. Logo, julgo improcedente o 

pedido de dano moral. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial, para o fim de CONDENAR as Requeridas ao 

pagamento de R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código 

de Processo civil., e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido de alvará. Publique-se PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008401-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008401-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 12 de abril 

de 2020. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inicialmente, cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Ressalto ainda que na oportunidade da audiência de conciliação as partes 

não manifestaram interesse na realização de audiência de instrução e 

julgamento em razão da ausência de necessidade de produção de prova 

testemunhal, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, a 

reclamada sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora 

não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a 

juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa 

da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. Quanto a preliminar de Conexão e Litispendência relacionando 

ao processo nº 8042615-19.2019.811.0001, em trâmite Juizado especial 

Cível de Cuiaba. Em análise ao sistema verifiquei a distribuição, 

envolvendo as mesmas partes, e o mesma Unidade Consumidora. 

Independente de discutir valores diferentes, o fundamento na negativação, 

o objeto jurídico, é o mesmo, qual seja, a noticiada fraude, onde, em tese, 

utilizados indevidamente os dados da parte Reclamante junto à Reclamada. 

Ocorre que, o fato jurídico gerador do eventual dano é um só, ou seja, a 

possível fraude envolvendo o nome do Reclamante com vários atos dali 

decorrentes junto à Ré, constituindo a divisão das reclamações com o 

objetivo de se alcançar indenizações em cada uma delas. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE 

DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA EM CURSO. LITISPENDÊNCIA 

RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE DEMANDA 

IDÊNTICA À OUTRA EM CURSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITCO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
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Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se 

reconhecer a existência da litispendência, extinguindo-se o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo 

Civil. Embora a parte recorrente tenha alegado tratar-se de ações 

distintas, a parte recorrida comprovou que havia ação em curso proposta 

anteriormente, onde figuram as mesmas partes, com a mesma causa de 

pedir e mesmo pedido. Sentença mantida.[1] APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. AUSÊNCIA 

DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO 

MORAL. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS REFERENTES ÀS MESMAS 

PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. FATURAS IMPAGAS ATINENTES AO 

MESMO NÚMERO DE TELEFONE. MESMA CAUSA DE PEDIR 

REMOTA.LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL ÚNICO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

SÚMULA 89 DO TJ. PRECEDENTES NO TJERJ. SENTENÇAS MANTIDAS. DE 

FORMA CONJUNTA, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS, NA FORMA 

DO ART. 557, DO CPC.[2] Assim, o mesmo fato danoso não pode ensejar 

duas ou mais reparações, e, considerando que já houve a prolação da 

sentença no processo nº 8042615-19.2019.811.0001, inclusive com 

transito em julgado, razão pela qual OPINO por reconhecer a 

litispendência, nos termos do artigo 337, §1º à 3º do CPC/15, e, 

consequentemente, OPINO, por extinguir o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, V do CPC/15. Ressalto que a matéria referente a 

litispendência é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigo 485, § 3º, 

primeira parte). ANTE AO EXPOSTO, JULGO por reconhecer a 

litispendência, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, V, do CPC/15. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000900-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINA VARJAO FORTES REQUERIDO: KARINA SILVEIRA 

MENDONCA E CIA LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de ação reclamatória em que a parte reclamante requer 

indenização por danos morais e materiais decorrentes de colisão em seu 

automóvel dentro do estabelecimento da Requerida. Sustenta que, na 

ocasião, utilizou do estacionamento da reclamada para usufruir dos 

serviços da Requerida e, quando retornou ao estacionamento foi 

surpreendido pelos danos em seu veículo. Com isso, requer indenização 

por danos materiais e danos morais. No mérito, a reclamada contesta a 

inicial, afirmando que o autor não fez prova do ocorrido, alegado a 

inexistência de danos a serem ressarcidos. dano moral, mormente. Pugna 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Como é cediço, os 

estabelecimentos que oferecem aos seus clientes um local para o 

estacionamento de veículos, devem responder por eventuais danos ali 

ocorridos, por prevalência do entendimento de que assumem a 

responsabilidade pela guarda, que se mostra inerente ao risco do negócio. 

Por tal motivo, adota-se a teoria da redução do módulo da prova, onde ao 

consumidor incumbe produzir as provas que estão ao seu alcance, a fim 

de tornar suas alegações verossímeis, sem necessidade de apresentar 

prova cabal. Com isso, vê-se que a autora demonstrou satisfatoriamente a 

propriedade do veículo, bem como que estava no estabelecimento 

prestando serviços e que ainda registrou a ocorrência dos danos 

sofridos, conforme pode ser observado no Boletim de Ocorrência anexo, 

tendo, por fim, apresentado requisição das imagens da câmera de 

segurança do aludido estacionamento. A responsabilidade da reclamada 

pelo evento danoso, em tal hipótese, é objetiva, devendo haver o 

ressarcimento pelo prejuízo material experimentado decorrente dos danos 

dos quais foi vítima a autor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. 

COLISÃO EM ESTACIONAMENTO. ABALROAMENTO OCORRIDO NO 

MOMENTO EM QUE O CONDUTOR RÉU SAÍA DA VAGA. MARCHA RÉ. 

MANOBRA QUE EXIGE CAUTELA REDOBRADA. FLUXO DE VEÍCULOS 

NÃO OBSERVADO. DESATENÇÃO. PROVA DE VÍDEO ESCLARECEDORA. 

CONDUTOR E PROPRIETÁRIO SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007275100, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 12/12/2017). Em que pese a alegação 

da reclamada de que a autora não teria provado que o veículo já teria 

adentrado ao estacionamento danificado, atraiu para si o ônus, todavia, 

não comprovou tais alegações. Com relação vídeo acostado aos autos, 

não é possível comprovar os fatos alegados pela requerida, haja vista que 

o seu tempo de duração é muito inferior ao tempo que a parte autora ficou 

no estabelecimento. Desta forma, colocando à disposição do consumidor 

um serviço, o mínimo que se espera é que o serviço de estacionamento 

seja efetivo e eficiente, respondendo o responsável por eventuais danos 

que possam advir, em razão da ideia do risco-proveito, bem como pelo 

dever de incolumidade aos clientes. Ademais, o réu não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373, do Novo CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor.” No que tange ao pedido de danos morais, o incidente com o veículo 

caracteriza apenas o dano material. Somente afigura-se dano moral a dor, 

o constrangimento e a humilhação intensas e que fujam à normalidade, 

interferindo de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo. 

Os transtornos suportados pelo autor em decorrência dos danos materiais 

não caracterizam, por si só, ofensa à sua honra e imagem, não lhe 

acarretando dor ou constrangimentos excessivos, consubstanciando-se 

em mero aborrecimento do cotidiano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso 

(súmula 43/STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012312-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DE SOUZA MORENO OAB - MT25733/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012312-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME 

REQUERIDO: CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de ação reclamatória em que a parte reclamante 

requer indenização por danos morais e materiais decorrentes de furto 

sofrido em seu estabelecimento em razão da má prestação de serviços 

pela Requerida. Com isso, requer indenização por danos materiais e danos 

morais. No mérito, a reclamada contesta a inicial, afirmando que o autor 

não fez prova do ocorrido, alegado a inexistência de danos a serem 

ressarcidos. Pugna pela improcedência dos pedidos da inicial. Fora 

designada audiência de instrução, sendo colhido depoimento de 

testemunhas. Observa-se que a parte Requerida não cumpriu a contento 

os serviços de monitoramento que lhe caberia. Denota-se que houve falha 

durante dos serviços de segurança, o que ocasionou a furto junto ao 

estabelecimento. Por tal motivo, adota-se a teoria da redução do módulo da 

prova, onde ao consumidor incumbe produzir as provas que estão ao seu 

alcance, a fim de tornar suas alegações verossímeis, sem necessidade de 

apresentar prova cabal. Com isso, vê-se que a autora demonstrou 

satisfatoriamente os danos por ela sofridos, bem como as falhas dos 

serviços da Requerida e que ainda registrou a ocorrência dos danos 

sofridos, conforme pode ser observado no Boletim de Ocorrência anexo. 

A responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, em tal hipótese, é 

objetiva, devendo haver o ressarcimento pelo prejuízo material 

experimentado decorrente dos danos dos quais foi vítima a autora. 

Ademais, o réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373, do Novo CPC: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Ademais, o réu não 

apresentou contraprova, aos valores informados pela Autora, motivo pelo 

qual deve ser julgado procedente parcialmente o pedido material. No que 

tange ao pedido de danos morais, o incidente caracteriza apenas o dano 

material. Somente afigura-se dano moral a dor, o constrangimento e a 

humilhação intensas e que fujam à normalidade, interferindo de forma 

decisiva no comportamento psicológico do indivíduo. Os transtornos 

suportados pelo autor em decorrência dos danos materiais não 

caracterizam, por si só, ofensa à sua honra e imagem, não lhe 

acarretando dor ou constrangimentos excessivos, consubstanciando-se 

em mero aborrecimento do cotidiano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ R$ 16.708,89 

(dezesseis mil setecentos e oito reais e oitenta e nove centavos), a título 

de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso (súmula 43/STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019972-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA.D.L.G LIMA DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019972-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA.D.L.G LIMA DOS SANTOS EIRELI REQUERIDO: 

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação Ordinária 

movida por MARIA.D.L.G LIMA DOS SANTOS EIRELI em face de AMAZON 

SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. O requerente aduz que realizou 

parceria com a Requerida, com o objetivo de vender produtos importados 

via online, através de conta eletrônica no site oficial da empresa. Afirma 

que a empresa sua conta fora bloqueada em 16/11/2019 por suposta 

divergência de CNPJ, contudo alega que o demandado autoriza a criação 

de contas por empresas filiais utilizando o CNPJ da matriz. Assegura que o 

bloqueio ocasionou prejuízo em razão da ausência de participação no 

black Friday. Anota que a recusa impede de realizar saques de valores, 

fruto de negociações. A tutela de urgência fora indeferida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Logo, a procedência da pretensão contida 

na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se 

impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação 

jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada através dos documentos 

acostada à inicial. Insta registrar que não houve prévia comunicação por 

parte da Ré à Autora antes que efetuasse o bloqueio da conta, 

contrariando o contrato firmado entre as parte, veja-se na Cláusula 3: “3. 

Prazo e Rescisão. Este Contrato passa a viger na data de conclusão de 

seu registro de utilização de um Serviço, e continuará vigente até que 

rescindido por nós ou por você, conforme previsto abaixo. Você poderá 

encerrar a qualquer momento seu uso de qualquer Serviço imediatamente, 

mediante notificação a nós por meio do Seller Central, por e-mail, pelo 

Formulário de Contato ou por meios semelhantes. Nós poderemos rescindir 

sua utilização de quaisquer Serviços ou rescindir este Contrato sem 

causa mediante notificação prévia com 30 dias de antecedência. 

Poderemos suspender ou rescindir sua utilização de quaisquer Serviços 

imediatamente se considerarmos que (a) você violou materialmente o 

Contrato e não remediou essa violação dentro de 7 dias de uma 

notificação para remediação”. Logo, pode ser observado que o próprio 

contrato de adesão prevê que para suspensão do contrato, deve existir 

uma notificação prévia com prazo de 7 dias, o que não existiu no caso em 

comento. Logo, entendo que a ação deve ser julgada parcialmente 

procedente. Indefiro o pedido para que a Requerida se abstenha de 

suspender a conta da Empresa pelo mesmo motivo, pois trata-se de 

evento futuro e incerto, o que não é admitido. Ante o exposto, decreto a 

revelia da reclamada e julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

na peça inicial e, por consequência, DETERMINO que, após o trânsito em 

julgado, a Requerida desbloqueie a conta da Autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa fixa em favor da mesma no importe de 

R$100,00 (cem reais), bem como DETERMINO que a Requerida não 

suspenda novamente a conta sem prévio aviso e, o faço, com resolução 

de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA BASTOS LOPES DE CASTRO (EXECUTADO)

MARCO CEZAR DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000057-20.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA EXECUTADO: 

SUZANA BASTOS LOPES DE CASTRO, MARCO CEZAR DE LIMA 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório, por força do artigo 38, in fine, 

da Lei nº 9.099/95. A parte requerida SUZANA BASTOS LOPES DE 

CASTRO alega a sua ilegitimidade de parte. Conforme se colhe dos 

contratos acostados aos autos a embargante em 02.09. 2003 efetuou a 

venda do apartamento ao Sr. Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro 

Reis, que em 10.04.2008 vendeu a Sra. Quédima Inês Muller. Em 

10.05.2011 o imóvel dora vendido ao Sr. Manoel Monteiro da Silva e em 

17.12.2013 vendeu o imóvel o Sr. Marcos Cezar de Lima e sua esposa 

Célia Franco Lima. Tais fatos são o bastante para afastar a legitimidade da 

reclamada para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que houve a 

efetiva imissão na posse do imóvel pelo Segundo Requerido. Registra-se 

que as taxas cobradas são relativas aos meses de Julho de 2016, Maio, 

Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2019 e o contrato de compra e 

venda fora firmado em setembro de 2003, não havendo registro da 

compra e venda. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS DO TITULAR DO 

IMÓVEL NO REGISTRO DE IMÓVEIS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO DE QUE O IMÓVEL FORA VENDIDO 

AO CONDÔMINO, IMITIDO NA SUA POSSE EM 2013, ENQUANTO QUE A 

DÍVIDA É DE 2015 - SENTENÇA QUE ACOLHE O ARGUMENTO DE QUE 

HAVIA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO E EXTINGUE A EXECUÇÃO 

- RECURSO - REITERAÇÃO DAS TESES DA IMPUGNAÇÃO AOS 

EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO PROPTER 
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REM E QUE A RESPONSABILIDADE É DO TITULAR DO REGISTRO - 

PARTICULARIDADES DO CASO QUE FAZEM PRESUMIR QUE O 

CONDOMÍNIO CONHECIA O NEGÓCIO JURÍDICO E A IMISSÃO DE POSSE - 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO QUE CABE AO CONDÔMINO - 

PRECEDENTES DO STJ.? (TJSC, Apelação Cível n. 0302118- 

19.2016.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Helio David Vieira 

Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 23-05-2019). ?

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRA EM CARTÓRIO. 

AQUISIÇÃO DE UNIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. 

DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO 

PROMISSÁRIO COMPRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE. 

CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Muito embora esteja a 

unidade condominial registrada em nome da incorporadora perante o 

Registro de Imóvel, restou aqui provado que ela foi vendida a terceira 

pessoa por meio de promessa de compra e venda não registrada, cuja 

transação o condomínio teve inequívoca ciência, devendo a dívida objeto 

desta ação ser direcionada ao promissário comprador, na condição de 

atual ocupante do imóvel;2. O adquirente responde pelos débitos do 

alienante da unidade em relação ao condomínio, inclusive multa e juros 

moratórios, por se tratar de dívida de natureza propter rem, nos termos do 

art .  1.345 do CC/2002;3.  Recurso prov ido.? (Apelação 

501862-40011939-15.2013.8.17.0990, Rel. Stênio José de Sousa Neiva 

Coêlho, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/09/2018, DJe 19/09/2018) Ante o 

exposto, ACOLHO o pleito para RECONHECER a ilegitimidade passiva da 

parte executada SUZANA BASTOS LOPES DE CASTRO para responder 

pelos débitos objeto da demanda relativo as taxas condominiais do “imóvel 

situado no Bloco A1 – Apartamento 202 do Condomínio Residencial Ana 

Paula”, JULGANDO EXTINTO o presente feito com relação ao Requerido, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. 

Intime-se o Embargado para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 dias. Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Intimem-se. Cumpra-se. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011197-85.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011197-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELIA LAURENTINA DA GUIA REQUERIDO: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A CUIABÁ, 27 de março de 2020. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por CELIA LAURENTINA DA GUIA em 

desfavor de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO 

LTDA(RICARDO ELECTRO) . DA INÉPCIA DA INICIAL – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR; O Réu suscita, em sede de preliminar, a inépcia da 

inicial, pela ausência de interesse de agir e pretensão resistida. Pois bem. 

No caso em tela, vê-se que a irresignação do Autor diz respeito 

cancelamento de compra de produto, que julga que valor adquirido foi 

elevado. Nesse caso, entendo pertinente o interesse de agir para 

solucionar a contenda. Ademais, o artigo 17 do NCPC, deixa claro que 

“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse 

sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que 

reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um 

prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de 

direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o 

Autor suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos 

frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciá44rio, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Tem-se, ainda, que o artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. Nenhuma das situações se encaixam no caso em tela. 

Assim, OPINO por afastar a preliminar de inépcia da inicial e ausência de 

interesse de agir. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Sustenta a parte autora que no dia 11/07/2019 foi até uma loja 

física da requerida para comprar uma geladeira simples, aduz que no 

momento da compra, a requerente gostou de um produto que foi mostrado 

pela preposta da requerida, porém, venderam outra mercadoria diferente e 

com um valor muito superior ao pretendido. Aduz que no momento da 

compra a preposta da requerida não lhe mostrou o produto que foi 

adquirido, qual seja: “REFELETROCLUX 402L DS44S PLATINUM”, no valor 

de R$ 3.099,00 (três mil e noventa enove reais), bem como, a preposta da 

requerida vendo que a requerente era vulnerável incluiu no ato da compra 

um valor de seguro que elevou o valor do produto para mais deR$ 

7.000,00 (sete mil reais). Que ao chegar na sua residência viu que junto 

com a nota fiscal de venda tinha um carnê para pagamento de 15 (quinze) 

prestações no valor de R$ 433,28 (quatrocentos e trinta e três reais e 

vinte e oito centavos) cada. Indignada a requerente procurou a requerida 

diversas vezes na loja física onde foi comprado a geladeira para desfazer 

o negócio, uma vez que, a requerente foi enganada no momento da 

compra, acreditando que estava comprando uma coisa e na realidade 

venderam outra mais cara, porém não obteve sucesso. Assevera, a 

requerida não quis resolver o seu problema administrativamente, não 

buscando a geladeira que se encontra na casa da requerente e nem 

cancelando o negócio viciado entabulado. Indignada buscou atendimento 

junto ao PROCON no dia 03/09/2019 e abriu uma reclamação FA nº 

51.001.002.19-0013291 alegando o mesmo problema e não obteve 

resposta. De outro lado a requerida apresentou contestação, alegando 

inicialmente pugnando pelo acolhimento da preliminar de ausência de 

interesse de agir; No mérito assevera que o seguro e a garantia estendida 

não é obrigatória a sua contratação, bem como, continua alegando que a 

venda do produto foi realizada via e-commerce e não pela requer ida 

propriamente dita, que no presente caso também não há que se falar em 

inversão do ônus da prova, pugnando pelo improcedência do feito. Houve 

audiência de conciliação, presentes as partes, sem possibilidade de 

acordo; FUNDAMENTO E DECIDO; Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Ora, 

entendo que o seguro contratado no mesmo instrumento contratual da 

venda de produto, mesmo que represente garantias, configura ao 

consumidor venda casada. Aliás, em atenção ao que dispõe o artigo 39 do 

CDC é certo que essa conduta é vedada. Assim, restou incontroverso que 

houve em data de 11/07/2019, aquisição de uma geladeira, pelo autor qual 

seja, Refrigerador Electrolux 402 L, pelo valor de R$ 3.099,00 (três mil e 

noventa e nove reais). Restou incontroverso a disparidade também do 

valor da compra e a inclusão de garantia estendida e outros seguros, sem 

a sua anuência, alterando o montante para R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quando o débito foi financiado em 15 prestações por meio de carnê, no 
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valor de R$ 433,28; Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar em parte, visto que negou o débito no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), bem como a condição de pagamento, assim, 

resta evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir a 

parte o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, a nota 

fiscal corrobora com as arguições do autor de que o produto possui o 

valor de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais). DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré venha a ser responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário a conjunção de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, Dano e nexo causal entre eles. Ao contestar os pedidos iniciais, a 

Ré assevera que a Autora teria assinado o contrato de seguro, e que não 

haveria venda casada, nem danos morais. o caso em tela, vislumbro que o 

ato ilícito perpetrado pela Ré encontra-se latente. Isso porque, já na 

ocasião da aquisição dos bens, houve falha nas informações prestadas 

pela Ré aos Autores, gerando-lhes confusão no sentido do que, 

efetivamente, estaria sendo adquirido, e à que título. Ou seja, se a garantia 

estendida estaria sendo cobrada efetivamente, ou se seria dada aos 

Autores à título de premio, ante a informação de impossibilidade de se dar 

descontos pelos produtos adquiridos. Tem-se, ainda, a cobrança de 

“Microsseguro vida protegida e premiada”, cuja contratação espontânea é 

negada pelos Autores. Da análise das documentações apresentadas pela 

Ré no decorrer da defesa, não se vê esclarecimento das circunstancias 

comerciais aos Autores, e somente ratifica a ocorrência da venda casada, 

com a obrigatoriedade de aquisição de seguros para a concretização da 

compra e venda propriamente dita. Não obstante o fato da decisão de ID 

24780828, ter invertido o ônus da prova para determinar que a requerida 

comprovasse a regularidade da matéria discutida, cabia a ela, demonstrar 

que a preposta da requerida vendeu para a requerente o produto que foi 

entregue e comprovar a legalidade nas informações prestadas no ato da 

negociação, o que não foi feito pela requerida, uma vez que se limitou a 

falar da legalidade do seguro e garantia estentida, sem entrar no mérito da 

aquisição do produto em si. Ou seja, verifica-se que a contestação 

apresentada pela requerida não rebate especificamente os fatos 

deduzidos na exordial, indo de encontro ao disposto no art. 341 do CPC. 

Ao nosso ver, tal circunstancia configura a venda casada, nos termos do 

artigo 39, I do CDC, sendo uma prática abusiva caracterizada por 

“condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço”. E, o modo como os fatos se desenrolaram, 

caracteriza, também, a prática abusiva do artigo 39, V do CDC, quando a 

Ré passa a exigir dos Autores vantagens manifestamente excessivas. 

Isso porque, segundo a narrativa dos Autores, o mesmo estão sem os 

móveis, mas com os valores das compras sendo cobrados normalmente, 

mesmo com o cancelamento da compra pela Ré. Vê-se, também, que a 

Autora demonstra à busca de solução administrativa junto ao PROCON, 

aonde a Ré afirma que teria adotado as providências para cancelamento 

das compras e estorno dos valores. No entanto, não se viu da defesa 

qualquer documento que, efetivamente, demonstrasse eventual restituição 

de valores aos Autores. Assim, não resta esclarecido pela Ré a origem 

inequívoca dos débitos dos seguros na fatura dos Autores, sequer a 

razão específica do cancelamento das compras. O fato é que a Autora 

demonstra ter adquirido o produto “REFELETROCLUX 402L DS44S 

PLATINUM”, no valor de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais), que 

elevou o valor do produto para mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com 

carnê para pagamento de 15 (quinze) prestações no valor de R$ 433,28 

(quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) cada, e, ainda, 

demonstra a cobrança de seguros embutidos nas compras à título de 

venda casada. Tal comportamento não respeita a transparência na 

relação com os consumidores, exigida pela Política Nacional da Relação de 

Consumo (Art. 4º CDC). Presentes os requisitos da verossimilhança das 

alegações iniciais, pois cabia à parte ré demonstrar ter prestado 

informações precisas e completas acerca do ofertado aos consumidores, 

no que não logrou êxito, pois não trouxe aos autos qualquer comprovação 

de ciência da autora quanto ao fornecimento de garantia estendida 

atrelada aos produtos adquiridos, e não como bônus gratuito. Havendo 

falha na prestação do serviço, é cabível a rescisão do contrato, no ponto, 

sem ônus para a autora, devendo ser desconstituídos os débitos 

impugnados e restituída, a quantia indevidamente paga. Ressalta-se que 

inserir valor de seguros, sem autorização/solicitação da consumidora, 

aliado à confusão instaurada na relação, bem como aos comportamentos 

que levaram ao cancelamento da compra, configura-se ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 187 do Código Civil, uma vez que viola os seus 

direitos basilares, e extrapola a boa fé que deveria pairar nas relações de 

consumo. Assim, configurado o ilícito, OPINO por reconhecer a venda 

casada com a inserção de seguros junto aos produtos. RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR HIPER 

VULNERÁVEL. COMPRA E VENDA, A DOMICÍLIO, DE COLCHÃO COM 

PROMESSA DE EFEITO TERAPÊUTICO QUE RESOLVERIA OS PROBLEMAS 

DE DORES NO CORPO E MELHORA NA SAÚDE DA CONSUMIDORA, 

PESSOA IDOSA E DE PARCOS RENDIMENTOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

NA CONTRATAÇÃO CONSISTENTE EM ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO 

OBJETO DA COMPRA E AS QUALIDADES A ELE ESSENCIAIS. NULIDADE 

DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DIREITO 

À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS Recurso Cível , Nº 71008110835,Terceira Turma 

Recursal Cível , Turmas Recursais,Relator : Fabio Vieira Heerdt , Julgado 

em: 21-02-2019); No que tange ao pedido de cancelamento da venda, 

constato que não merece acolhimento, pois inexiste prova da 

irregularidade da aquisição da geladeira. Vez que a nota fiscal demonstra 

que a parte autora adquiriu o produto; Assim, incabível acolher o pedido. 

No caso, embora possa ser reconhecido que houve cobrança indevida – 

fato incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer 

que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida 

em sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, 

em que pese tenha ocorrido a cobrança indevida, é importante destacar 

que o evento não culminou em outras consequências jurídicas como 

exposição a situação vexatória, situações que, quando comprovadas, 

ensejariam indenização a título de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS. A necessidade da determinação da inversão do ônus da prova 

se impõe por cuidar o feito de típica relação de consumo e é eminente 

regra de julgamento do processo. O reconhecimento da inversão não elide 

a possibilidade de a companhia demonstrar minimamente a 

verossimilhança das suas alegações, contrárias às afirmações da 

demandante; diante da ausência de verossimilhança, de nada adianta 

estar a parte autora desincumbida do ônus probatório, porque este vem a 

ser facilmente cumprido pela parte contrária no feito. O prazo prescricional 

do direito de ação é de cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, e não transcorreu até o ajuizamento da demanda. 

A cobrança se mostra indevida porque a autora alega não ter contratado 

os referidos serviços e a companhia não comprova suficientemente o 

contrário: cabia à demandada trazer aos autos a solicitação expressa e 

inequívoca do consumidor, desincumbindo-se do ônus da prova que lhe 

competia, em especial por se tratar de discussão de relação de consumo. 

O dano moral não ocorre à simples cobrança indevida, sequer inscrita em 

cadastros de devedores inadimplentes, ou demonstrados atos de 

cobrança ofensivos. (Apelação Cível Nº 70055427470, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 14/08/2013). Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

apenas para determinar que a requerida proceda com o ressarcimento 

dos valores pagos pela requerente relativa ao seguro. REJEITO as 

preliminares arguidas; RATIFICO a decisão Tutela de urgência de ID 

25345163;. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002527-58.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CAROLYNA APARECIDA SCARANTTI REQUERIDO: MRV 

PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA CUIABÁ, 27 de 

abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE 

COBRANÇA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

CAROLYNA APARECIDA SCARANTTI, em face de: MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA Em defesa, a empresa requerida 

suscitaram preliminares que passam a ser enfrentadas nesta 

oportunidade. I. DA PRELIMINAR Alega Reclamada que sua ilegitimidade 

passiva em relação ao pedido de restituição dos valores supostamente 

pagos pela Parte Autora, a título de juros de obra, após a data prevista 

para conclusão e entrega do imóvel. Sustenta a Requerida não é a 

responsável pela cobrança e recebimento destes encargos, cujas 

disposições estão previstas exclusivamente no contrato de financiamento, 

este formalizado junto à Caixa Econômica Federal. Por fim, OPINO por 

afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Ré em sede 

contestatória. Isso porque, sabe-se que a legitimidade ad causam é 

bilateral “pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele 

réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual 

civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 

ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.) E, no caso em tela, a Autora está 

legitimada à propor ação contra aquelas que foram responsável pela obra, 

elaboração e conclusão de todo o contrato, exatamente as Rés, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da administradora do 

condomínio, uma vez que isso não restou demonstrado nos autos. II. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL As Rés 

suscitaram, ainda, a preliminar de incompetência do juizado, ante a lide 

envolver Caixa Econômica Federal o que afastaria competência deste 

juizado. Observa-se na exordial, esses tipos de demandas já foram 

ajuizadas na Justiça Federal e em todos os casos, a CEF demonstrou que 

a responsabilidade pelas cobranças da fase de obras após a obra 

concluída é das Requeridas, segue autos: n. 0002244-05.2017.4.01.3600, 

n.0002244-05.2017.4.01.3600 , n. 0002213-2.2017.4.01.3600. Consoante 

as razões apresentadas e sede preliminar, vislumbro Não Acolher a 

Preliminar e afasto o pleito de incompetência deste juizado em julgar a 

presente demanda, posto que, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apenas 

concedeu o financiamento habitacional ao autor, não se prestando a 

controlar a entrega da documentação, como no caso em tela aconteceu, e 

o autor continuou a pagar os juros de obra; Assim, entendo que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, 

razão pela qual OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR 

ARGUIDA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA. PRAZO 

QUINQUENAL DE GARANTIA. DANOS. NÃO APRESENTAÇÃO. SÚMULA 

Nº 194/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO DANO. 

POSSIBILIDADE. NÃO EXERCÍCIO. PRAZO VINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO. 

RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O artigo 1.245 do Código Civil de 1916 

prevê um prazo de garantia de 5 (cinco) anos. Caso o vício oculto, capaz 

de comprometer a solidez e segurança da obra, manifeste-se dentre 

desse prazo, o proprietário da obra tem 20 (vinte) anos, prazo ordinário 

para o exercício das pretensões de direito material pessoais, contado do 

aparecimento do defeito, para o ajuizamento da ação para reparação de 

danos. Súmula 194/STJ. 3. Ao dono da obra é permitido demandar o 

construtor por vícios relacionados com a solidez e à segurança da 

construção no prazo de 20 (vinte) anos (artigo 1.056 do Código Civil de 

1916), contados desde o conhecimento do vício ou desde quando possível 

o conhecimento do defeito, sendo desimportante que tenha ocorrido ou 

não nos primeiros 5 (cinco) anos da entrega da obra. Precedente. 4. No 

caso concreto, conhecido o vício construtivo desde 1987, deve ser 

declarada prescrita a pretensão ajuizada em 2010, mesmo interrompida 

por medida cautelar de produção antecipada de provas proposta em 2008. 

5. Na hipótese, o prazo vintenário deve ser aplicado em sua integralidade, 

haja vista que na entrada em vigor do novo Código Civil, já havia 

transcorrido mais de 10 (dez) anos (artigo 2.028 CC/2002). II. DO MÉRITO - 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas as preliminares. Da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive audiência de 

instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. III. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. III.2. DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Alega a Reclamante que, em 06 de outubro de 2016 firmou contrato 

de compra e venda com a Requerida para aquisição do empreendimento 

Condomínio Chapada do Mirante, localizado na Avenida Dante Martins de 

Oliveira, S/Nº, Apartamento 301, Bloco 27, Carumbe, Cuiabá-MT, CEP: 

78.050-700. A obra foi concluída, com o habite-se expedido em 01 de 

fevereiro de 2017. No entanto, mesmo após a obra ser concluída, a taxa 

de evolução de obra continuo a ser cobrada da Autora. Frisa-se que a 

partir do momento que a obra foi concluída, logicamente, que o imóvel está 

apto para uso, e estando disponível ao comprador para morar, não 

convém continuar cobrando taxa de evolução de obra da Autora, devendo 

a empresa Requerida informar a instituição bancária para que a 

compradora inicie o pagamento da parcela financiada. Pois bem, não foi o 

que aconteceu com o Requerido, pois, para fins de devolução do valor da 

taxa de evolução de obra, considera-se a data da conclusão da obra 

emitida no habite-se de nº 38/2017 sendo 01/02/2017.Desde a conclusão 

da obra, a empresa Requerida já deveria ter informado a instituição 

bancária, e liberado para que fosse paga a efetiva parcela financiada, 

mas não foi o que ocorreu. Cumpre à Requerida a obrigação de informar a 

instituição bancaria que a partir do próximo mês da conclusão da obra no 

habite-se ou do atraso da obra, para que o comprador passasse a pagar 

o financiamento e não mais a taxa de evolução de obra. Após a conclusão 

da obra, a Requerida, ainda assim, continuou recebendo pela taxa de 

evolução de obra indevidamente, pois, somente em 06/06/2017 que a 

Autora passou a pagar a parcela do financiamento. Deste modo, os 

valores foram cobrados indevidamente do Autor, conforme histórico de 

pagamentos realizados pelo mutuário no valor de R$ 1.645,05, REFERENTE 

AOS 03 MESES (03/04; 03/05; 03/06). Aduz que o contrato não foi 

cumprido, tendo em vista as requeridas terem descontado valores a maior 

do que o acordado, bem como em período superior ao contrato. Além 

disso, afirma que tinha conhecimento de que deveria pagar os juros de 

obra até a expedição do habite-se, mas que a obra foi finalizada em 

outubro de 2016, com habite-se em fevereiro de 2017 e que os valores 

foram cobrados até junho de 2017. Em sede de defesa, a demandada 

alega que as cobranças de juros de obra devem ocorrer tão somente até 

a fase de construção da obra, sendo que, em sua versão, foi finalizada 

em fevereiro de 2017, sendo que sofreu cobranças de juros de obra até 

maio de 2017. Ocorre, que razão não lhe assiste. que a presente ação 

não discute atrasos na entrega do imóvel. Aduz a parte autora que o 

contrato de promessa de compra e venda prevê reajustes referentes aos 

juros de obra, o que segunda ela seria ilegal. A parte autora requer a 

devolução dos valores pagos a título de juros de obra referentes ao 

período março, abril e maio de 2017, eis que entende ser indevida tal 

cobrança, com fundamento confuso de que as obras foram concluídas em 

fevereiro de 2017.. A requerente realiza a juntada de auto de conclusão 

referente à suposta conclusão da obra, afirmando que as obras haviam 

sido concluídas no mês de fevereiro de 2017, tendo sido tal auto de 

conclusão expedido na data de julho de 2017; No momento da assinatura 
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do contrato junto a instituição financeira, a requerente estava ciente de 

todos os prazos, inclusive do tempo em que lhe seria cobrado os juros de 

obra, sendo que somente após o período previamente assinalado em 

contrato, inicia-se o período de amortização. Tal prazo está previsto no 

quadro resumo do contrato de financiamento anexado aos autos; Ressalta 

que a partir do momento em que é expedido os autos de conclusão, dá-se 

início ao processo de averbação do empreendimento e, durante essa 

fase, as obras continuam, contando inclusive com as visitas da instituição 

financeira e vistorias realizadas pela prefeitura. Com a documentação de 

“habite-se parcial”, implica a dizer que parte das obras foram concluídas, 

sem que tenha de fato ocorrido a conclusão das obras, eis que essa só 

ocorrerá quando do momento da averbação. Destaca que o habite-se do 

empreendimento fora expedido na data de 01º de fevereiro de 2017 ; 

Conclui a defesa : “....ressaltar que a partir do momento em que é 

expedido os autos de conclusão, dá-se início ao processo de averbação 

do empreendimento e, durante essa fase, as obras continuam, contando 

inclusive com as visitas da instituição financeira e vistorias realizadas pela 

prefeitura. Em sede Impugnação autora destaca: ....” da análise dos autos 

é possível verificar que desde a data de 01/02/2017, a Reclamada já 

poderia averbar o habite-se no registro do imóvel adquirido pela 

Reclamante para que esta começasse a pagar as parcelas do 

financiamento e amortizar a sua dívida perante o agente financeiro. que, 

conforme afirmado pela própria Reclamada, a empresa somente tomou a 

providência em referência na data de 05/07/2017, ou seja, após 05 (cinco) 

meses da liberação do habite-se. Deixou a empresa de informar os 

motivos pela citada demora. É evidente o prejuízo da Reclamante já que 

teve que arcar com as taxas de evolução de obras nos meses de março, 

abril e maio/2017, de forma indevida, já que tais cobranças deveriam ter 

cessado já em 06 de fevereiro de 2017, mês de expedição do habite-se. 

Pois bem. Para que as Rés sejam responsabilizadas civilmente, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre ambas. No caso, analisando as condutas das partes, 

principalmente sob a ótica do ônus probatório, tem-se que a Ré não 

demonstrou fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos dos direitos 

da Autora. À defesa, as Rés juntaram, nenhum documento que 

demonstrasse a efetiva entrega desses documentos à Autora, sequer 

qualquer prova de que teria atendido às solicitações administrativas. 

Perceba-se que, apesar da demandada, não trouxe aos autos qualquer 

documento que assim corroborasse, deixando de observar a dinâmica da 

prova constante no artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo que os 

comportamentos das Rés, violam os direitos basilares da consumidora, 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo considerados 

ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C. Isso porque, ao disponibilizar 

no mercado um imóvel que não correspondeu às expectativas geradas na 

Autora, violando o artigo 6º, I, III e IV do CDC, deixa de prestar informações 

adequadas e claras sobre os riscos apresentados, e deixa de prevenir e 

reparar os danos causados. Vejamos precedente: RECURSO INOMINADO. 

CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA NO REPASSE DOS 

DOCUMENTOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COBRANÇAS DE JUROS 

DE OBRA EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Conforme precedentes 

jurisprudenciais dos tribunais pátrios, as relações mantidas entre as 

empresas de construção civil e seus clientes regem-se pelas regras 

especiais do Código de Defesa do Consumidor, em razão de que o 

comprador é o destinatário final do produto ou serviços prestados por 

aquelas. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3. 

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como 

fundamento para julgar este recurso: ?A jurisprudência é assente no 

sentido da licitude da cobrança de juros de evolução de obra, portanto, 

não há ilegalidade. Contudo, da análise dos autos é possível verificar que 

desde a data de 01/02/2017 a Reclamada já poderia averbar o habite-se 

no registro do imóvel adquirido pela Reclamante para que esta começasse 

a pagar as parcelas do financiamento e amortizar a sua dívida perante o 

agente financeiro. Acontece que, conforme evidenciado nos autos, os 

juros de obra foram cobrados até abril de 2017, ou seja, após 04 (quatro) 

meses da liberação do habite-se. Deixou a empresa de informar os 

motivos pela citada demora. É evidente o prejuízo causado a parte 

Reclamante já que teve que arcar com as taxas de evolução de obras nos 

meses de fevereiro, março e abril/2017, de forma indevida, já que tais 

cobranças deveriam ter cessado já em fevereiro/2017 ? mês de 

expedição do habite-se. Assim, entendo que a conduta de postergar 

indevidamente a averbação do habite-se no registro do imóvel traduz falha 

na prestação de serviço, vez que culminou em prejuízo econômico à 

Reclamante que pagou a quantia de R$ 2.047,75 (dois mil e quarenta e 

sete reais e setenta e cinco centavos) indevidamente. (...) No que 

concerne aos danos morais tenho claro a sua configuração, pois a 

Reclamante sentiu-se ludibriada pela Reclamada que não prestou os 

serviços nos limites do contrato. É evidente que há, nesses casos, falha 

na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele 

pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o 

risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, 

deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14).?. De 

modo que a ré deve restituir ao reclamante de forma dobrada, o valor 

cobrado indevidamente do autor.? 5. A sentença que condenou a 

Recorrente pagar a importância de R$ 6.000,00, a título de indenização de 

dano moral, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente a título 

de taxa de obra no valor de R$ 4.095,50, na forma dobrada, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. 

Recurso improvido. As Recorrentes arcarão com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. Valmir Alaércio dos Santos; Conforme evidenciado nos 

autos, o Autor arcou com o pagamento de parcelas com vencimento em 

data: referente aos meses de março, abril e maio de 2017, R$ 1.645,05 

(mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) sem terem o 

conhecimento de tais valores não seriam amortizados de seu 

financiamento habitacional, ou seja, além das parcelas, tiveram que arcar 

com os mesmos,. É evidente o prejuízo causado a parte Reclamante já que 

teve que arcar com as taxas de evolução de obras nos meses. Assim, 

entendo que a conduta de postergar indevidamente a averbação do 

habite-se no registro do imóvel traduz falha na prestação de serviço, vez 

que culminou em prejuízo econômico à Reclamante que pagou a quantia de 

R$ 1.645,05 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) 

indevidamente; Sob essa ótica, OPINO pela procedência parcial dos 

pedidos iniciais, para reconhecer o direito da Autora, para CONDENAR a 

Reclamada, a, declaração de ilegalidade do débito denominado taxa de 

evolução de obra e restituição da taxa de evolução de obra que foi paga 

no total de R$ 1.645,05 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco 

centavos), referente aos meses de março, abril e maio de 2017 em sua 

forma simples, uma vez que não ficou configurada má-fé. DA ANÁLISE 

DOS DANOS MORAIS E, analisando o pleito pela reparação de danos 

morais, tem-se que a frustração da Autora quanto à qualidade do 

empreendimento, aliada a desídia com que foi tratada pelas Rés, bem como 

a exposição à insegurança com problemas reiterados em relação ao gás, 

extrapola a esfera do mero dissabor, e constitui falha efetiva na prestação 

do serviço, pois, causa no consumidor sensação de fraqueza e de 

submissão aos designios econômicos da Ré, e atinge à sua intimidade, 

causando o dano moral in re ipsa. Em casos semelhantes, já se posicionou 

a jurisprudência pátria: Destaca-se que não se justifica a cobrança da 

referida taxa, uma vez que a referida deve ser cobrada quando o imóvel 

ainda está na fase de construção, o que não ocorreu dos autos, pois 

houve a cobrança mesmo após a conclusão das obras, não amortizando o 

financiamento do Autor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADEPASSIVA, AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E 

LITISPENDÊNCIA - REJEITADAS - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO 

DA OBRA POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DAOBRA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Afastada a 

arguição de litispendência, posto que após a análise do processo 

supramencionado,verifico a causa de pedir e pedidos são diversas da 

presente demanda. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, 

arguida pela parte recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em 

se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, 

no art. 7,parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre 

todos osintegrantes da cadeia de fornecedores. O interesse processual, 

como as outras condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 
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estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. Preliminar rejeitada. As partes recorrentes 

não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo do direito das partes recorridas, posto que demonstrada a 

falha na prestação do serviço. É descabida a cobrança de juros da obra 

em dataposterior ao encerramento da construção do empreendimento e 

entrega do imóvel. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso 

Inominado nº0061335-15.2015.811.0001, Turma Recursal Única, relatora: 

Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/08/2017). Portanto, cabível a 

restituição do valor cobrado após a conclusão da obra. Em relação ao 

valor de uma indenização, esta deve ser pautada na aplicação dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo de reparação 

moral sem que sirva de enriquecimento sem causa, bem como, para que 

sirva de caráter pedagógico ao ofensor, sendo que, me pautando por tais 

elementos estabeleço o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais); No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 

do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência 

de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe 

ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de 

cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em 

mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante nas causadoras do mal a 

fim de dissuadi-las de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente 

na proporção solidária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). CONCLUSÃO ISSO 

POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, declarando a ilegalidade do débito 

denominado taxa de evolução de obra a partir da conclusão (01.02.2017), 

DETERMINO sua restituição em sua forma simples R$ 1.645,05 (mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), referente aos 

meses de março, abril e maio de 2017, em sua forma simples, com os 

respectivos acréscimos legais (juros e correção monetária pelo INPC) a 

contar da data do pagamento de cada parcela conforme artigo 398 do C.C. 

e da Súmula 54 do STJ; CONDENO as Rés, solidariamente, ao 

ressarcimento à Autora, à título de danos morais, na modalidade in re ipsa, 

no valor que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido 

de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir da 

prolação desta sentença. AFASTO as preliminares de ilegitimidade 

passiva, Incompetência do juizado, consoante outrora fundamentado. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juíz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014088-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVAL DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE ALMEIDA OAB - MT23674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014088-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANIVAL DE OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vistos etc. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ANIVAL DE OLIVEIRA 

MORAES em face da ÁGUAS CUIABA S.A CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. DA PRELIMINAR DE 

DESISTENCIA O requerente após a juntada da contestação manifestou 

pela desistência da ação, arguiu que o documento no auto se trata de um 

erro de sistema, e juntou o recibo de pagamento no valor R$ 191,14 

(centro e noventa e um reais e quatorze centavos) em 06/12/2019, onde 

realizou a quitação do débito referente ao mês 08/2019 do corte e 11/2019 

referente ao da religação, juros e multa. Em análise, decido por AFASTAR 

a preliminar arguida, visto que o requerente pleiteou a desistência após a 

juntada da contestação nos autos, onde trouxe documento que demonstra 

a veracidade dos fatos. Sem preliminar a ser enfrentada, breve síntese. O 

requerente alega que teve corte indevido na sua residência, ao entrar em 

contato com a empresa requerida foi informado que estava inadimplente 

referente ao mês 08/2019 no valor de R$ 86,17 (oitenta e seis reais e 

dezessete centavos), com vencimento dia 19/08/2019. Contudo 

encaminhou para a requerida o extrato de pagamento do referido mês, 

comprovando assim seu pagamento. Ofertada a conciliação, restou 

infrutífera. Em defesa a requerida arguiu que a fatura do mês 08/2019 

ainda estava pendente, e que o documento juntado como comprovante de 

pagamento da fatura, se trata de comprovante de saque e não 

comprovante de pagamento. o comprovante foi devidamente analisado 

pelo setor responsável da Concessionário, no qual verificou-se a não 

procedência do comprovante apresentado. O requerente não impugnou a 

defesa arguida pela requerida. Pois bem, Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, uma vez que não reconhece os débitos oriundos do corte de 

água em sua residência. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Assim, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia a requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ 

EM DÉBITO COM A REQUERIDA, o que foi feito, desincumbindo-se de seu 

ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. A reclamada 

juntou impressão de faturas demonstrando a inadimplência referente ao 

mês 08/2019, print de e-mail (onde o comprovante foi analisado e 

verificado sua improcedência) e o comprovante de pagamento, juntado 

pelo requerente onde, o comprovante se refere a “saque” e não 

pagamento, tornando inequívoco o não pagamento do débito. Neste ponto, 

em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência: EMENTA: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CORTE DE ÁGUA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA 

ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Sem a prova efetiva 
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da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais 

indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC. 

(N.U 1001147-59.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2019, 

Publicado no DJE 02/04/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO- DIREITO 

PÚBLICO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE 

FATURAS PRETÉRITAS- IMPOSSIBILIDADE.O STJ pacificou o entendimento 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço 

em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. (N.U 

0057907-96.2013.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 27/03/2014) Friso que restou comprovado pela 

documentação anexa à contestação que o corte de água na sua 

residência é devido a sua inadimplência com a requerida. Esse fato 

ensejou a pendência, que foi devidamente cobrada, nos termos da 

legislação vigente. Desta forma, não há o que falar em corte indevido e 

muito menos em dano moral. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

REJEITO a preliminar arguida pelo requerente. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito .

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007190-16.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIO RODRIGO PEREIRA REU: BANCO CETELEM S.A., 

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por MARCIO RODRIGO PEREIRA em face de BANCO CETELEM 

As partes efetuaram composição amigável, conforme I.D nº. 31292353 

ANTE AO EXPOSTO, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016263-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE MATOS RODRIGUES (INTERESSADO)

ISADORA CORTEZ LUSTOZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE MATOS RODRIGUES OAB - PE34401 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016263-46.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GABRIEL DE MATOS RODRIGUES, ISADORA CORTEZ 

LUSTOZA REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge 

reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Com efeito, as questões 

suscitadas são provenientes de discordância meritória, mormente porque 

os fundamentos da r. sentença foram claramente expressos no decisum 

agora atacado. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos 

requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020144-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARIA AMORIM FAVERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11099-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020144-31.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: ALINE MARIA AMORIM FAVERO Vistos etc. A parte 

exequente requereu a desistência desta reclamação, conforme 

manifestação registrada em termo de mov. ID 29494971. Nos termos do 
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estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Determino ainda a 

liberação em favor da executada, mediante alvará, dos valores 

depositados a título de garantia do juízo, conforme já peticionado em mov. 

ID 29641350. Arquive-se este processo. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILMA DA CRUZ GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002787-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA EDILMA DA CRUZ GONZAGA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a prejudicial de mérito 

suscitada pela reclamada no que tange a prescrição, tendo em vista que o 

prazo prescricional, para fins de ação de indenização por danos morais 

por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir a 

partir da ciência do consumidor sobre a negativação e não da data da 

negativação, conforme entendimento do STJ. Acolho a preliminar de 

retificação de polo passivo para constar como parte reclamada a empresa 

OI MOVEL S/A. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 262,25 (duzentos e 

sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com data de inclusão em 

06/12/2016, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo 

não é restrição mais antiga em nome da requerente, no entanto a mesma 

está sendo discutida nos autos de nº 1002619-02.2020.8.11.0001, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição parcial das preliminares arguidas, e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

262,25 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 
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(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). - Acolho a preliminar de retificação de polo passivo para constar 

como parte reclamada a empresa OI MOVEL S/A. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002273-51.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILVANI RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pelo reclamante em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é favorável 

ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, por isso requer a declaração de inexistência de débito. A 

reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão devidamente assinada pelo reclamante, relatório de ligações, bem 

como histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, para que 

o reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela 

procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando 

o reclamante a pagar o valor de R$ 585,02 (quinhentos e oitenta e cinco 

reais e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020743-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020743-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO SILVA ALVES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaração 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde alega a 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso 
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VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos áudio de gravação de 

atendimento telefônico, demonstrando que houve a contratação entre as 

partes, com reconhecimento da inadimplência, inclusive com detalhamento 

de dados pessoais declarados de forma espontânea pela parte autora, o 

que afasta a indicação de contratação fraudulenta (mov. ID 29117040). 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE INTERNET E TELEFONE. 

CANCELAMENTO NÃO EFETUADO. AFIRMAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR DE 

TER ENTRADO EM CONTATO COM A RÉ APENAS UMA VEZ, 

SOLICITANDO O CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE 

ENDEREÇO PARA OUTRA CIDADE. AUDIO DO ATENDIMENTO A 

DEMONSTRAR QUE O AUTOR DESISTIU DO CANCELAMENTO NO 

MOMENTO EM QUE REALIZADA A LIGAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS 

MESMO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO POR SE 

TRATAR DE ASSINATURA COM VALORES FIXOS. INSCRIÇÃO DEVIDA. 

DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO PELA RÉ. 

VEDAÇÃO DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A 

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO DE 

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DESACOLHIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71006444400, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 27-04-2018) Embora se esteja 

diante de uma relação consumerista, a inversão do ônus da prova não 

desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos 

fatos alegados na petição inicial. Assim, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

meras argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Portanto, o banco agiu em mero exercício regular 

de direito, perseguindo um crédito legítimo que lhe era devido pela parte 

autora, razão pela qual totalmente descabida a insurgência autoral. As 

cobranças impugnadas não configuram ato ilícito, mas mero exercício 

regular de direito, fundamentando-se na mora do consumidor. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001029-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: YASMIM SOUZA DO NASCIMENTO REQUERIDO: NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Das preliminares Inicialmente, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, como arguida pela reclamada, uma vez que 

o pedido e a causa de pedir indicados em inicial têm fundamentação clara 

e lógica na relação de consumo estabelecida entre as partes. Rejeito 

também a preliminar de extinção do feito por incompetência dos Juizado 

Especiais, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes 

para o julgamento da causa, sendo prescindível a realização de qualquer 

perícia técnica, como pretende a reclamada. Afasto ainda a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, uma vez que se trata de 

clara relação consumerista, devendo ser apurada a responsabilidade do 

comerciante/fornecedor de produtos e serviços de forma solidária, a teor 

do que dispõe o artigo 18, CDC. Deixo para a análise a posteriori da 

preliminar de falta de interesse de agir por perda do objeto da ação, por se 

confundir com o mérito da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

No mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por YASMIM SOUZA DO NASCIMENTO em desfavor 

de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora comprovou ter adquirido, na data de 29/11/2019, um Guarda roupa 

Realce Plus 8 portas 4 gavetas, Demobile, no importe de R$ 699,00, por 

meio de cartão de crédito, em 02 (duas) prestações de R$ 349,50. 

Segundo a parte autora, o produto teria apresentado defeito de qualidade 

constatado no momento da montagem, o que impossibilitou seu uso, tendo 

sido prometido pelo montador a substituição da peça defeituosa, o que não 

teria se concretizado. Como não obteve a substituição da peça, requer em 

juízo, a obrigação de fazer da reclamada para o conserto do roupeiro, bem 

como danos morais. Em que pese às alegações da parte autora, conforme 

se verifica das afirmações dos litigantes e dos documentos anexados pela 

reclamada, a parte autora foi atendida, bem como tendo havido o devido 

reparo executado pela empresa reclamada, conforme afirmado em 

gravação de atendimento telefônico pela própria consumidora (mov. ID 

29686971). Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço 

pela reclamada, uma vez que, como afirmado pela reclamante, houve a 

troca satisfatória da peça defeituosa ainda na seara administrativa. Com 

efeito, ainda que os transtornos e aborrecimentos suportados pela 

consumidora por conta da suposta morosidade da ré na resolução da 

questão, na esfera administrativa, sejam inegáveis, entendo que o caso, 

por si só, não dá ensejo ao dever de reparação civil por danos 

extrapatrimoniais. Não se trata, aqui, de dano moral in re ipsa. No caso, 

não restaram comprovados quaisquer abalos ou ofensas a atributos de 

personalidade da parte. Nesse norte, e para que pudesse vingar a tese 

posta na inicial, deveria a parte autora comprovar, minimante, os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, 
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restaram ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a 

falta de comprovação pelo reclamante de que efetivamente sofreu o dano 

informado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS 

PLANEJADOS. VÍCIO NO PRODUTO. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL. 

RESCISÃO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO 

SUBSIDIÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONSERTO). ACOLHIDO EM 

PARTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008332249, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 

26-02-2019) Há considerar que, não obstante tenha o consumidor o direito 

à inversão do ônus da prova, tal se dá mediante o preenchimento de 

certos requisitos, não prescindindo de trazer a juízo mínima comprovação 

de suas alegações, a fim de colorir de verossimilhança sua versão, ônus 

do qual não se desincumbiu a parte autora. Por fim, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Não vislumbro 

conduta ilícita da reclamada. Assim, não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000681-69.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Das 

preliminares Deixo de acolher a preliminar de prescrição, tendo em vista 

que, embora o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela 

parte reclamada, é certo que seu termo inicial começa a contar da data da 

ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela 

data constante do extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 

04/12//2019 (ID 27911050), portanto, não havendo que se falar em 

prescrição. Rejeito também o pedido de conexão dos autos com outras 

ações distribuídas pelo autor, uma vez que as referidas ações apontadas 

como paradigmas têm como causa de pedir questionamentos distintos 

sobre cada negócio jurídico de per si, tratando-se de contratos diversos, 

de valores diferentes que deram origem às negativações. Da mesma 

forma, a utilização de documentos unilaterais não implica inépcia da inicial, 

uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance 

para demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. Afasto, por fim, a preliminar de incompetência territorial, 

uma vez que, embora o autor não tenha trazido comprovante de 

residência em seu nome, o documento que traz é com endereço na 

comarca de Cuiabá-MT, conforme se vê em mov. ID 27911075. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DHIOGO FRANCISCO 

DA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

parte autora afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro 

de restrição ao crédito pela reclamada, ressaltando que não reconhece os 

referidos débitos, afirmando que “NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO 

JURÍDICA com a empresa ENERGISA MATO GROSSO, pois não contratou 

nenhum serviço ou produtos com a referida empresa que gerasse o 

referido débito.” Por sua vez, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Ocorre que em defesa, a parte 

reclamada traz documentos que são hábeis a comprovar que os débitos 

questionados pela parte autora tratam-se de pendências financeiras 

referentes à UC cadastrada sob o nº 2150211-7, situada na Rua 06, 

Quadra 39, Bairro Brasil 21, Coxipó da Ponte, em Cuiabá - MT, do qual é 

titular, existindo faturas regulares de consumo em aberto à época do 

registro de negativação, conforme ficha cadastral e histórico de consumo 

trazidos com a defesa, mov. ID 29825029 e 29825036. Destaca-se ainda 

que a reclamante não traz qualquer comprovante de residência em seu 

nome, gerado à época dos débitos lançados, de forma a demonstrar que 

teria residido em endereço diverso do endereço vinculado à unidade 

consumidora cadastrada em seu nome, não se desincumbindo 

minimamente do seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, 

CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DECORRENTE DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE RESIDIA 

EM OUTRO ENDEREÇO À ÉPOCA DO CONSUMO COBRADO PELA RÉ. 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE DO SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006220834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 30/08/2016) Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade 

exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de 

inclusão de débito. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos iniciais. Ainda, indefiro o pedido contraposto feito pela reclamada, 

uma vez que baseado em faturas que constam inadimplidas há cerca de 

cinco anos, devendo a reclamada buscar por próprios meios, com a ação 

cabível, a satisfação dos valores que entende ser credora do reclamante. 

Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado, mormente porque, como 

demonstrado em defesa pela reclamada, apesar da parte autora alegar 

que desconhece os débitos, pois não teria relação contratual com a 

requerida, a parte autora assinou termo de reconhecimento e 

parcelamento dos débitos em 11/12/2014 (mov. ID 29825645) e hoje objeto 

de questionamento na presente lide. Por outro lado, indefiro o pedido 

contraposto feito pela reclamada, uma vez que baseado em faturas que 

constam inadimplidas há cerca de cinco anos, devendo a reclamada 

buscar por próprios meios, com a ação cabível, a satisfação dos valores 

que entende ser credora do reclamante. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, bem como o pedido contraposto, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015314-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABYOLLA CAROLINE DE AQUINO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015314-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABYOLLA CAROLINE DE AQUINO MEDEIROS REQUERIDO: 

ENERGISA S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Verifica-se que a parte autora distribuiu outra 

ação idêntica a esta, referindo-se aos mesmos fatos e formulando os 

mesmos pedidos, ou seja, indenização por danos morais em razão da 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido, 

o Processo nº 8030885-11.2019.811.0001, foi extinto sem resolução do 

mérito, em razão da ausência do demandante na audiência de conciliação, 

naquela oportunidade o reclamante fora condenado ao pagamento de 

custas processuais nos termos no Enunciado nº 28 FONAJE. Cumpre 

frisar que naquela oportunidade o demandante fora devidamente 

informado que a propositura de uma nova ação ficaria condicionada ao 

comprovante do pagamento das custas processuais, conforme 

determinado na sentença. Sendo assim, este juízo proferiu despacho para 

que a parte comprovasse o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) 

dias, e mesmo devidamente intimada quedou-se inerte. Deste modo, não 

poderia a parte autora ajuizar uma nova ação sem o prévio pagamento ou 

depósito das custas processuais, em atenção ao que dispõe o artigo 486, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Frise-se que tal medida tem 

caráter punitivo, portanto, não abrangido pela gratuidade da justiça. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA DE CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

COMPLEMENTARES. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

AUTORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

ANTES DA EXTINÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO 

DA PARTE POR MEIO DE SEU ADVOGADO, NOS TERMOS DO ART. 290 

DO CPC/2015. APELANTE INTIMADO, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR, 

POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, PARA 

PROVIDENCIAR E COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

COMPLEMENTARES, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM A 

ADVERTÊNCIA EXPRESSA DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL NA HIPÓTESE. 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO 

CONSTANTE DA CIRCULAR N. 100/2015/CGJ. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. '"O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte 

Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do 

processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da 

prévia intimação pessoal da parte. [...]" (Agravo Regimental no Recurso 

Especial 1336820/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, j. 14-10-2014). Seguindo a mesma linha de entendimento, esta 

Corte, refluindo do posicionamento outrora adotado, deliberou pela 

desnecessidade de prévia intimação pessoal do autor anteriormente à 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que 

seu procurador, devidamente intimado, deixar de atender a ordem de 

recolhimento (ou complementação) das custas iniciais (Circular n. 100, de 

3/8/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina), caso dos 

presentes autos" (Apelação Cível n. 2015.060461-5, de Santo Amaro da 

Imperatriz, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 27-10-2015).' (Apelação Cível n. 

0303492-86.2016.8.24.0012, de Caçador, rela. Desa. Rejane Andersen, 

Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 22-8-2017). RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 

0302138-94.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Dinart Francisco Machado, 

Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 26-06-2018). Deste modo, a 

autora mesmo ciente de tal imposição, principalmente mediante alegação 

em contestação, não comprovou qualquer recolhimento ou depósito dos 

valores, sobressaindo, portanto, a irregularidade no processo que 

autoriza a sua extinção. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020150-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN CAROLINA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILMAR SCHRADER OAB - MT2923-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020150-38.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: ELEN CAROLINA MARTINS Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE proposta por ELEN CAROLINA 

MARTINS (Excipiente), em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO 

RESIDENCIAL SAN MARINO (Excepta) sob o fundamento de quitação dos 

débitos de taxa condominiais cobrados. Em que pese as alegações da 

excipiente, vejo que esta manejou sua defesa pela via de Exceção de 

Pré-Executividade. No entanto, vejo ser inviável a utilização da presente 

medida para o fim perquirido, uma vez que a matéria contestada pela 

executada diz respeito àquelas afetas à impugnação ao cumprimento de 

sentença (embargos à execução), conforme se vê do inciso VI, do art. 

917, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 917. Nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar: VI - qualquer matéria que lhe seria 

lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento;” Assim, recebo 

a peça em comento (mov. ID 18061692) como Embargos à Execução, em 

observância aos princípios da informalidade e instrumentalidade das 

formas, regentes do microssistema dos Juizados Especiais. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte executada/excipiente. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a presente Exceção foi proposta em 

razão da suposta inadimplência da parte executada quanto às taxas 

condominiais de competência dos meses 05, 06 e 07/2015, todas 

referentes ao imóvel de propriedade da executada. Por outro lado, 

segundo a executada/excipiente, quando do ajuizamento de outra ação 

executória, n. 0062231-92.2014.811.0001, que tramitou perante o 4º 

Juizado Especial Cível desta comarca, promoveu na regular quitação dos 

valores aqui novamente cobrados. Com razão a excipiente. De fato, no 

processo outrora ajuizado pelo exequente houve petição de adição de 

parcelas vencidas (mov. ID 28549119), bem como o deferimento por 

aquele juízo de depósito judicial de valores, com a inclusão das demais 

parcelas vencidas no curso do processo, incluindo aí a totalidade dos 
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meses 05, 06 e 07/2015, tendo ainda havido a quitação total da obrigação 

ali cobrada, conforme decisões trazidas em movs. ID 28549122 e 

28549123. Assim, reconheço a inexistência de valores pendentes, não 

havendo motivos para a cobrança perpetrada nesta lide, uma vez que 

demonstrada a quitação realizada nos autos do processo n. 

0062231-92.2014.811.0001. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO. 

Executada que comprova nos autos a quitação dos valores ajustados com 

o exequente a título de honorários advocatícios. Inexigibilidade dos valores 

objetos da execução de título extrajudicial. Procedência da Exceção de 

Pré-Executividade. Extinção da ação de execução, com resolução de 

mérito. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71009026881, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Sendo 

assim, entendo que todos os valores obrados na presente demanda estão 

quitados, razão pela a importância exigida na inicial da presente execução 

carece de certeza e de exigibilidade. Ante o exposto, conheço da 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE apresentados pela executada e no 

mérito julgo-a procedente, declarando extinta a ação de execução de título 

extrajudicial; e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Por fim, determino a expedição de ofício à Serasa 

Experian para que proceda com a imediata exclusão da anotação no 

registro em nome da autora, como demonstrado em mov. ID 28544078. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001447-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Inicialmente, deixo para análise a posteriori da preliminar 

de extinção do feito em razão da maior complexidade da causa, como 

arguido pela reclamada, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Atendendo aos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por ANA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA em desfavor 

de OMNI FINANCEIRA S/A decorrentes de negativação que aduz indevida. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no evento ID 29788210, sem apontar qualquer 

motivo relevante para tal. Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem 

como, apresentado sua contestação no evento ID 29787863, inclusive 

juntando farta documentação que comprova a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado, conforme movs ID 

29787864, 29787865 e 29787866. Apesar de o enunciado 90 do FONAJE, 

definir que o pedido de desistência do autor implicará extinção do 

processo sem julgamento do mérito, é certo que tal posicionamento não 

merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Entendo que, a intimação do 

réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece incompatível 

com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de 

preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se 

pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem analisar 

as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de extinção do 

processo sem resolução do mérito da parte reclamante, e passo a decidir 

a lide. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, alegando que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, sequer foram impugnados. Consta da contestação que o crédito 

que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de contrato de 

compra finanaciada em loja varejista, conforme satisfatoriamente 

demonstrado em mov. 29787864 . Na peça contestatória a parte 

reclamada demonstra a que a inscrição deriva de dívida não adimplida que 
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fora contraída pela parte reclamante por meio da Cédula de Crédito 

bancário, por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram 

inadimplidosbem como a consequente negativação em razão da 

inadimplência de várias faturas, conforme termos de contratação 

devidamente assinados digitalmente pela parte autora, mov. 29787864 e 

29787866. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que houve a assinatura digital dos contratos pactuados, e a autora 

não impugnou os documentos. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Como se 

não bastasse, a parte autora desistiu da ação na audiência de conciliação, 

após a juntada da contestação, onde as provas eram totalmente 

desfavoráveis à tese inicial de ausência de contratação. Em decorrência 

da movimentação do Poder Judiciário com alegações inverídicas e com 

objetivo de obter ganhos econômicos fáceis, bem como por ter gerado 

prejuízos financeiros à ré, a qual teve que despender custos para 

defender-se em processo judicial, a melhor forma de solucionar o caso 

impõe a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DESISTÊNCIA DA DEMANDA NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. OPOSIÇÃO DA PARTE 

ADVERSA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA, COM 

APLICAÇÃO DAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA 

PROCESSUAL PUNÍVEL INDEPENDENTE DO MÉRITO DA DEMANDA. ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DE 10% SOBRE O 

VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REITERAÇÃO 

DA CONDUTA DOS CAUSÍDICOS EM DIVERSOS JUÍZADOS ESPECIAIS. 

ENVIO DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE ILÍCITO 

PENAL E AO ÓRGÃO DE CLASSE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71007498165, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 27/03/2018) Analisando as provas trazidas pela 

parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014363-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ANGELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014363-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSIEL ANGELINO DA SILVA REU: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO proposta por JOSIEL ANGELINO DA SILVA em face de CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, As partes efetuaram 

composição amigável, conforme I.D nº. 31239445; CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A compromete-se a efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em parcela única no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis; ANTE AO EXPOSTO, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GANDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001048-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO GANDIN REQUERIDO: AVIANCA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Passo 

a decidir o feito com arrimo no art. 355 do CPC, uma vez que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

havendo necessidade de provas orais. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Alega o Requerente 

que adquiriu da Ré passagem de ida de volta referente ao trajeto de São 

Paulo-Bogotá, sendo a ida no dia 09 de novembro de 2019 e a volta no dia 

22/11/2019. O autor informa que no voo de retorno ao Brasil, seguiria 

viagem até a cidade de Florianópolis, com passagem adquirida de outra 

companhia aérea, com previsão de saída do voo às 00:15 do dia 

23/11/2019. Ocorre que a viagem programada não transcorreu da forma 

que o Autor havia pactuado com a Requerida, isso porque, no dia da volta 

(22 de novembro de 2019) o voo estava marcado para sair às 13:35 de 

Bogotá, com previsão de chegada às 21:45 em São Paulo, porém, o voo 

atrasou por mais de uma hora, conforme declaração de atraso anexa. Por 

conta disso, o reclamante perdeu do voo de São Paulo à Florianópolis, e 

em razão da perda do voo para seu destino final, o Autor teve que ficar 

uma noite hospedado em hotel de São Paulo, arcar com os custos de 

alimentação, transporte e remarcação de voo. Informa que somente 

chegou ao seu destino final após 6 horas do horário inicialmente 

contratado. Ante tais fatos, requer indenização pelos danos morais 

sofridos, bem como restituição dos valores gastos. A reclamada, mesmo 

devidamente citada (ID.30506013) se absteve de apresentar defesa e de 

comparecer à audiência de conciliação. Com isso, a requerente pleiteia 

que seja reconhecida à revelia. Cumpre esclarecer que nos Juizados 

Especiais a revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa 

de comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante 

da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro à revelia da ré, bem como a 

confissão ficta dos fatos. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que restaram incontroversos o atraso do voo 

contratado pelo reclamante e que por isso o mesmo só conseguiu chegar 
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ao seu destino 6 horas após o horário contratado, conforme termo de 

declaração de atraso de voo, e nova passagem adquirida. Ora, tem-se por 

regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, 

pouco importa ao consumidor os motivos pelos quais a ré não pode 

prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a 

responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto 

no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Destarte, como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados o 

Requerente. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

Desta feita, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante decorre da 

demora a que foi submetido pela Reclamada, lhe causou desconforto, 

aflição e transtornos, fatos que ultrapassam o limite do mero 

aborrecimento, devendo reparar os danos causados o Reclamante. Neste 

sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRASO 

DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO –ATRASO DE 10 

HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE 

PROBLEMAS COM A TRUPULAÇÃO E DESESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA- FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO 

COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Não há de se 

acolher a tese de restrição operacional, sem comprovação nos autos, 

como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo 

ATRASO de vôo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no 

dia seguinte após 10horas do VOO originariamente programado, fato que 

caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Indenização 

fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003059-31.2018.8.11.0045, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Por fim, entendo cabível a 

restituição dos valores pagos na diária do hotel, alimentação, aquisição de 

nova passagem e franquia de bagagem, vez que a reclamada não cumpriu 

com o seu dever de fornecer hospedagem e alimentação ao reclamante. 

Em análise aos comprovantes de pagamento juntados nos autos vislumbro 

a comprovação de danos materiais no valor de R$ 492,68 (quatrocentos e 

noventa e dois reais e sessenta e oito centavos). Diante disso, acolho o 

pedido de restituição dos valores reportados e comprovados na inicial 

referente aos gastos do reclamante. III.DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para : 1- CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2- CONDENAR a reclamada a restituir ao 

reclamante pelos danos materiais sofrido no valor de R$ 492,68 

(quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais 

a contar data do desembolso. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021242-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021242-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIO DOS SANTOS LEITE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Das preliminares Não se caracteriza 

falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de pretensão 

resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz necessário o 

esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição. Da mesma forma, a utilização de documentos unilaterais 

(consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar 

seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte 

reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da 

prova. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante FLAVIO DOS SANTOS LEITE 

que foi surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela 

reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que 

não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de 

se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante possui vínculo jurídico 

com a instituição financeira, por meio do Contrato de Abertura de Crédito 

Flex Bradesco PF cuja proposta de adesão foi assinada pela parte autora 

em 04/09/2017, conforme documento em mov. ID 29410312. Porém, como 

deixou de efetuar o pagamento das parcelas pactuadas (mov. ID 

29410313), houve bloqueio do cadastro e o nome da parte autora foi 

lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, bem 

como condenação da parte autora em litigância de má fé. Friso que os 

argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada 

não foram suficientemente impugnados pela parte autora, reiterando a 

negativa de contratação, embora a defesa tenha sido acompanhada de 

farta documentação probante. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida em sua defesa. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA 

ATRAVÉS DE CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, COM A JUNTADA 

DE CÓPIA DO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ANOTAÇÃO NEGATIVA 

QUE SE DEU EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. 
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ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO DEMANDANTE COM A 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA. SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009090002, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em: 11-12-2019) Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o 

faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014321-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SODRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014321-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO SODRE DOS SANTOS REQUERIDO: LUMA 

COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI - ME I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, com base no art. 38 da Lei 9099/95. II. MÉRITO 

Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante alega 

que houve omissão e obscuridade na sentença embargada. Neste sentido, 

aduz que a sentença foi omissa quanto a análise dos fatos, e obscura em 

um trecho. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios 

têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Assiste parcial razão a embargante, porquanto na 

sentença teve trecho que destoa do presente caso. Em relação a 

omissão, entendo que não deve prosperar o pleito, pois houve a devida 

fundamentação na sentença para demonstrar que no presente caso 

houve mero aborrecimento ao autor. Em assim sendo, altero parcialmente 

a sentença proferida para constar no último parágrafo do mérito seguinte 

trecho: “ Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a falha na prestação do serviço da reclamada e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil.” No mais, a sentença permanece tal como lançada. III. DISPOSITIVO 

Isto posto, OPINO POR CONHECER dos presentes Embargos Declaratórios, 

e OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA, nos termos do artigo 48 e 

seguintes, da Lei nº 9.099/1995, para alterar parcialmente a sentença 

proferida para constar no último parágrafo do mérito seguinte trecho: “ 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

falha na prestação do serviço da reclamada e, por conseguinte, ausentes 

os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.” Após 

o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

SONIA ROCHA GONCALVES CORREIA OAB - 409.220.222-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002338-46.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SONIA ROCHA GONCALVES CORREIA REQUERIDO: 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. II. MÉRITO 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de ação em que alega a parte Autora que 

comprou 01 (um) “RELÓGIO SMARTWATCH IWO 8 - 44MM × 1” através do 

site “Brazukaofertas.com”, em 30/07/2019, pelo valor de R$ 119,00 (cento 

e dezenove reais), o qual pagou através de boleto bancário. Contudo, 

alega a parte Autora que ao receber o produto teria constatado que o 

mesmo não estava de acordo com o anunciado. Por essa razão, propôs 

esta demanda, na qual requer a declaração de publicidade enganosa, a 

condenação da Ré no pagamento de danos morais e na repetição do 

indébito, seja reconhecido o direito de arrependimento com a inexigibilidade 

do débito, e, caso seja determinada a retirada do produto que esta seja 

realizada à expensas da parte Ré. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte 

reclamada. Inicialmente, da análise do processo constata-se que a 

presente ação é manejada por, Sonia Rocha Gonçalves, representando 

seu filho menor de idade, no entanto a Lei nº 9.099/95 dispõe, no art. 8º, 

que: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”, sendo assim, 

inadmissível o rito dos juizados especiais. Além disso, conforme narrado 

na contestação a reclamada não é fornecedora de produtos, ou seja, é um 

plataforma que serve apenas para dar maior segurança no momento de 

pagamento da compra. Com isso, acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva da reclamada, suscitada na contestação, visto que a empresa 

não possui legitimidade para efetuar a devolução dos valores e o 

recebimento do produto, pois a empresa serviu apenas como meio seguro 

para que o pagamento fosse efetuado. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

reconheço a ilegitimidade passiva reclamada e a inadmissibilidade do rito 

da lei do juizado especial, com amparo no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente 
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reclamação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER TONIAZZO KLAUK (EXECUTADO)

ERVIDES FIDENCIO KLAUK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009169-47.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS EXECUTADO: 

ERVIDES FIDENCIO KLAUK, ESTER TONIAZZO KLAUK I.RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por ESTER TONIAZZO 

KLAUK em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO DUQUE 

DE CAXIAS. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que os presentes embargos foram oposto sob o fundamento de “coisa 

julgada” e “existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do 

direito da exequente”. Alega a parte embargante que a matéria aqui 

discutida esta abrangida pela coisa julgada, em virtude da existência de 

processo anterior discutindo a mesma matéria. Em que pese a alegação da 

parte, vislumbro que o processo por ela citado foi julgado extinto sem 

resolução de mérito, sendo assim, não há que se falar em coisa julgada. 

Cediço que somente faz coisa julgada material o processo que teve 

análise do mérito, ante tal fato, entendo que não houve análise da questão 

aqui discutida. Assim sendo, não há qualquer causa impeditiva, 

modificativa ou extintiva do direito da exequente, uma vez que os autos 

estão instruídos com todos os documentos necessários para a execução 

dos valores das cotas condominiais não pagas para executada, quais 

sejam, ata da assembleia do condomínio, documento da sindica, matrícula 

do imóvel, convenção condominial e histórico de débitos. Por fim, indefiro o 

pedido de condenação da parte exequente como litigante de má fé, uma 

vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. 

III. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

Embargos à Execução opostos pela executada, e determino que seja dada 

continuidade a execução do título, intimando-se a parte exequente para 

apresentar cálculo atualizados dos valores devidos no prazo de 5 (cinco) 

dias, posteriormente intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora online. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, observadas as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019366-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ALEJANDRO PENA CEDENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019366-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAUL ALEJANDRO PENA CEDENO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO proposta por RAUL ALEJANDRO PENA CEDENO em face de 

BANCO ITAU S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. A parte autora pleiteia reparação por 

prejuízos decorrentes da efetivação parcial depósito no caixa eletrônico, 

no dia 08/10/2019 no valor de R$ 1.750,00. Com isso, requer a reparação 

pelos danos morais. No entanto, a parte ré, em contestação acostou aos 

autos extrato bancário onde fora depositado o importe de R$ 1.580,00. 

Portanto, verifica-se a inexistência de conduta ilícita por parte do réu, e, 

consequentemente, inexistência do dever de indenizar. Insta registrar 

ainda que quando da distribuição da ação, o Autor já havia sido ressarcido 

do valor, logo, não há que se falar em condenação neste ponto. Contudo, 

analisando o pedido de indenização por dano moral deve ser julgada 

procedente, pelos seguintes motivos: a) o fato restou incontroverso, ou 

seja, houve confissão da parte ré (artigo 374, do CPC); b) o autor 

comprovou os fatos por meio de extratos bancários, juntou uma negativa 

de devolução e Boletim de Ocorrência; c) após muito transtorno o valor foi 

devolvido administrativamente e d) houve demora excessiva para solução 

do impasse. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 
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arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003187-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIEL PEDROSO DA CUNHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMO ANTONIO VALADAO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003187-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JUNIEL PEDROSO DA CUNHA REQUERIDO: DELMO 

ANTONIO VALADAO SANTOS I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que o reclamante 

alega que firmou contrato de aluguel com o requerido entre 20 de julho de 

2016 até 05 de junho de 2019, e informa que a mesmo deixou de cumprir 

com diversas obrigações previstas no contrato, tais como pagamento dos 

aluguéis, diferenças advindas dos atrasos nos pagamentos quanto a 

multa, juros e correção monetária, ausência de aviso prévio da dissolução 

e por fim entrega do imóvel com diversos danos Diante de tais fatos 

pleiteia pela condenação das reclamadas no valor de R$ 28.105,77 (vinte 

e oito mil, cento e cinco reais e setenta e sete centavos), corrigidos e 

acrescidos de juros legais, conforme disposição contratual. O requerente 

informa que entrou em contato com o requerido para solucionar seu 

problema de forma administrativa, porém alega que não obteve êxito. Com 

isso, requer o recebimento dos valores devidamente atualizados. O 

requerido, mesmo devidamente intimado (ID.23217615) se absteve de 

apresentar defesa e de comparecer a audiência de conciliação (ID. 

24521410). Com isso, o requerente pleiteia que seja reconhecida à revelia 

e todos os seus efeitos. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais à 

revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa de 

comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante da 

inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro a confissão ficta e à revelia 

do requerido. Logo, diante das provas trazidas aos autos pela parte 

autora e pela ausência de elementos que afastem essas provas, entendo 

cabível o pleito autoral. Corroborando: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS 

FATOS NARRADOS NA INICIAL - PRESENTE PROVA HÁBIL A EMBASAR 

O PLEITO DE COBRANÇA, CABE AO RÉU A COMPROVAÇÃO DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE 

AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

8010032-84.2012.8.11.0046, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2018, Publicado 

no DJE 26/09/2018) Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, 

com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, 

mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre 

as partes, tais como, contrato e recibos. Além disso, o autor junta nos 

autos planilha dos cálculos com base nas cláusulas contratuais firmadas 

entre as partes, legitimando assim, o débito pleiteado. III. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor e o faço 

para: 1- CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 28.105,77 (vinte e 

oito mil, cento e cinco reais e setenta e sete centavos) a título de cobrança 

de dívida líquida, certa e exigível, atualizada monetariamente pelo INPC a 

partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010801-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA MALHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010801-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: ADRIANA ROCHA MALHADO Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação, conforme petição digitalizada no 

ID 31275330. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETICIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 
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nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GIORDANO SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000768-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HUGO GIORDANO SILVA LIMA REQUERIDO: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por HUGO GIORDANO SILVA LIMA em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta estar sendo cobrada de forma 

abusiva e inoportuna pelas reclamadas, uma vez que estaria recebendo 

ligações e mensagens de e-mail por diversas vezes. Desta feita, pugna 

por indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Pois 

bem. A configuração do dano moral requer a ofensa a algum dos atributos 

da personalidade e, em análise ao conjunto probatório, não vislumbro 

existirem elementos hábeis a configurar a situação fática narrada como 

vexatória, tampouco fora demonstrado o caráter ilícito ou a abusividade 

das cobranças efetivadas pela ré. É fato incontroverso que o autor estava 

inadimplente frente a suas obrigações, conforme a própria narrativa inicial 

(mov ID 27931556). À vista disso, não se verifica qualquer irregularidade 

nos contatos realizados pelas demandadas, posto não haver 

demonstração de uma situação vexatória, em seu local de trabalho, capaz 

de prejudicar sua produtividade, relação interpessoal com os colegas ou 

lesar sua imagem. Portanto, diante da inexistência de irregularidade no 

procedimento de cobrança, não há como haver condenação em danos 

morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm 

cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por 

danos morais. O caso em apreço não se reveste de características 

próprias a ensejar a reparação pleiteada, uma vez que versa de mera 

cobrança, que sequer foi indevida. Não há como reconhecer a ocorrência 

de abalo psicológico a ensejar a condenação em danos subjetivos. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇAS INSISTENTES, POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E 

MENSAGENS DE TEXTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

ENFRENTAMENTO DE PREJUÍZOS CAPAZES DE LESAR ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA QUE 

COMPORTA REFORMA. RECURSO PROVIDO.(TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008895203, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 31-10-2019) Saliente-se que a própria 

parte autora, a fim de evitar maiores aborrecimentos, pode se valer do 

programa de cadastramento ao serviço de bloqueio de ligações ou de 

mensagens por meio do “não perturbe” que pode ser acessado nos 

atendimentos pelo PROCON ou bloquear os referidos números, bem como 

as notificações de e-mail, diretamente no seu aparelho celular. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009427-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA ROSA ALBUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação, conforme petição digitalizada no mov. 31453584. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante 

o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETICIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021391-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI VALDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021391-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRONI VALDIR DE OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 
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caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IRONI VALDIR DE 

OLIVEIRA em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida 

foi objeto de contrato de cessão. Na peça contestatória a parte reclamada 

afirma que a inscrição deriva de dívida não adimplida que fora contraída 

pela parte reclamante junto ao Banco Bradesco S/A e cedida, por 

instrumento próprio. Todavia, em que pese as alegações da parte 

reclamada, é certo que não há comprovação de não há comprovação de 

documentos que demonstrem a origem do débito, tais como contrato 

assinado pela parte autora. Assim, a parte autora impugna o crédito 

primitivo, sustentando, com razão, que não há relação jurídica com a 

reclamada. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança, já que não possui o aludido 

instrumento de cessão de crédito. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ORIGEM REGULAR DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RÉU QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PREVISTO NO ART. 373, II, DO 

CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

MANTIDO. IMEDIATIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO E AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71009171349, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em: 13-02-2020) Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência dos débitos da parte autora com 

a parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 835,01, e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 27/02/2015 - e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001249-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIA MOREIRA DE ANDRADE REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. No Mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VANIA MOREIRA DE ANDRADE em 

desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. No caso vertente, restou incontroversa a falha na 

prestação dos serviços, caracterizada pelo alteração da rota do voo 

originário de forma unilateral, sem comunicação prévia, sem qualquer 

assistência ao consumidor e a consequente perda da conexão para o 

destino final, causando atraso total de mais de 18 horas, conforme os 

tickts de passagem que apresenta em mov. ID 28077212 e 28077208, o 

que gerou diversos transtornos à parte Requerente. A parte ré alega que, 

devido a “motivos técnicos operacionais”, foi necessária a reestruturação 

da malha aérea, alguns vôos foram alterados ou até mesmo cancelados, 

motivo pela qual entende que não pode haver responsabilização por 

qualquer ônus reparatório, notadamente porque a aeronave só pode voar 

com a autorização dos controladores de vôo, o que foge da alçada da 

empresa. O atraso do voo na saída da conexão em Brasília efetivamente é 

incontroverso, limitando-se a ré a alegar que tal ocorreu por necessidade 

de reestruturação da malha aérea e manutenção da segurança dos 
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passageiros. Em que pese as referidas alegações, entendo que a 

justificativa apresentada – motivos técnicos operacionais e reestruturação 

da malha aérea -, não é verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus 

probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por meio de 

documentos hábeis sequer a ocorrência do suposto “tráfego excessivo”, 

tampouco a necessidade de uma eventual reformulação dos horários dos 

vôos no referido dia. Portanto, o cancelamento desarrazoado que 

ocasionou a perda da conexão, sem a comprovação idônea de ter 

prestado ao consumidor qualquer assistência material, configura falha na 

prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

NA SAÍDA DO VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUTORA QUE FOI 

DESLOCADA PARA HOTEL SENDO TRANSPORTADA APENAS NO OUTRO 

DIA. PERDA DE VIAGEM E PASSEIO COM A FAMÍLIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO 

CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5000,00, E 

QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA NA FORMA 

DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006875751, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

23/02/2018) Reputa-se assim existente a relação jurídica de consumo, 

restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009211-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009211-62.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA REU: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme ID 

31379264. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS ISIDORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000502-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO DOS SANTOS ISIDORO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Da 

preliminar Não se caracteriza a falta de interesse de agir em razão da 

suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais (consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, 

uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance 

para demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. No mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida 

proposta por THIAGO DOS SANTOS ISIDORO em face de BANCO 

BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, 

o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora, seja na peça de defesa em mov. ID 29593243, tampouco na peça 

complementar de mov. ID 30448020. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 
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há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que 

pese existam outras negativações em nome da parte autora (mov. ID 

27861735), verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se 

tratar de negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos e 

da qual não houve demonstração de que estaria sendo questionada 

judicialmente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, valor de R$ 389,38, com inclusão em 

11/09/2018, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação – 

11/09/2018 - e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Caso o requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003344-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA (REQUERENTE)

LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003344-88.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO, MARCO ANTONIO 

SOUZA FONSECA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As partes 

efetuaram composição amigável, conforme ID 30342805. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020851-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA DA COSTA NONATO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020851-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL REQUERIDO: 

EDINEIA DA COSTA NONATO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra pronto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de cobrança onde a parte 

autora busca o ressarcimento do pagamento de taxas de condomínio e 

demais avenças condominais em face de EDINEIA DA COSTA NONATO. 

Assevera que o reclamado é legítimo proprietário da unidade residencial n. 

102, bloco A-2, estabelecido no Condomínio Residencial Oito de Abril, 

nesta Cidade, entretanto encontra-se inadimplente com as taxas 

condominiais relativas referentes aos meses de julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro do ano de 2017, maio e outubro do ano de 

2018 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

outubro e novembro do ano de 2019, totalizando o débito no valor de R$ 

7.310,31 (sete mil trezentos e dez reais e trinta e um centavos), conforme 

planilha apresentada com a inicial.. Em defesa, o reclamada não nega os 

débitos, alegando, porém que estava desempregada, motivo pelo qual 

afirma não ter arcado com as despesas agora cobradas. No caso em tela, 

embora haja alegação de desemprego pela reclamada, não houve 

qualquer demonstração de tal situação, como por exemplo a cópia de 

CTPS ou de extratos bancários atualizados, motivo pelo qual tenho que 

razão não lhe assiste. Tal argumento não possui capacidade de retirar o 

direito que reside na pretensão autoral, visto que lhe resta o direito de 

cobrar judicialmente os valores acordados e não adimplidos. Nada 

obstante, de acordo com o art. 314 do Código Civil , o parcelamento da 

dívida é mera liberalidade do credor, sendo vedado ao Poder Judiciário 

impor tal medida. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. NOTAS 

FISCAIS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO 

DÉBITO EM RAZÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA DESEMPREGADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71007935885, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em: 19-10-2018) Com efeito, verifica-se que as taxas de 

condomínio, bem como os juros decorrentes do atraso de pagamento, 

cobradas estão previstas no Regimento Interno do Condomínio, 

devidamente aprovado em Assembléia Geral pelos demais condôminos. 

Ademais, restou incontroverso que a reclamada é possuidora do imóvel 

em questão, sendo, portanto, responsável pelo pagamento das taxas de 

condomínio. Outrossim, embora tenha o reclamente inserido sobre a 

cobrança total, os valores de honorários advocatícios, verifico que o seu 

percentual ou valor nominal não foi expressamente estabelecido no dito 

Regimento Interno (mov. ID 27396521), não podendo ficar tal disposição à 

vontade de apenas uma das partes, sob pena de locupletação indevida, 

motivo pelo qual torno inválida a incidência dos honorários advocatícios 

constantes dos cálculos apresentados pelo exequente. Ante o exposto, 

com fulcro nos art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial para: -Condenar o requerido a 

pagar à reclamante o valor de R$ 7.310,31 (sete mil trezentos e dez reais 

e trinta e um centavos), bem como as parcelas que venceram no curso da 

demanda e não foram pagas. O valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da data da 

atualização (dezembro/2019). Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Caso o requerido efetue o pagamento após o trânsito em 

julgado e o autor manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020415-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CAMILA LARA JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020415-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE CAMILA LARA JANUARIO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme ID 

31335133. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021129-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HONORATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021129-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICARDO HONORATO FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Das preliminares Inicialmente, indefiro o 

pedido de conexão dos autos com outra ação distribuída pelo autor, uma 

vez que a referida ação, de n. 10211281520198110001, apontada como 

paradigma tem como causa de pedir questionamento distinto sobre cada 

negócio jurídico de per si, tratando-se de contratos diversos, de valores 

diferentes, bem como partes reclamadas distintas que deram origem às 

negativações. A utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência 

de consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar 

seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte 

reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da 

prova. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por RICARDO HONORATO FERREIRA em 
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desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada, ressaltando que não reconhece os referidos 

débitos, alegando que “NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA com 

a empresa ENERGISA MATO GROSSO, pois não contratou nenhum 

serviço ou produtos com a referida empresa que gerasse o referido 

débito.” Por sua vez, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Ocorre que, em defesa, a parte reclamada traz 

documentos que são hábeis a comprovar que os débitos questionados 

pela parte autora tratam-se de pendências financeiras referentes à UC 

cadastrada sob o nº 1321703-9, situada na Rua Cláudio de Souza, n. 02, 

Quadra 15, Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá-MT, da qual a parte autora é 

titular, conforme ficha cadastral, apresentada com a defesa em ID 

29427516. Destaca-se ainda que a reclamante não traz qualquer 

comprovante de residência em seu nome, gerado à época dos débitos 

lançados, de forma a demonstrar que teria residido em endereço diverso 

do endereço vinculado à unidade consumidora cadastrada em seu nome, 

não se desincumbindo minimamente do seu ônus probatório, a teor do que 

dispõe o artigo 373, I, CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

COBRANÇA DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES LÍCITA. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO À ÉPOCA 

DO CONSUMO COBRADO PELA RÉ. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU 

MINIMAMENTE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006220834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 

30/08/2016) Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Friso ainda que, a eventual 

não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos iniciais. Por outro lado, acolho parcialmente o 

pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito especificamente 

no que se refere às únicas faturas em aberto e levadas ao registro de 

negativação, no valor total de R$ 84,45 (oitenta e quatro reais e quarenta e 

cinco centavos), conforme extrato de negativação trazido, mov. ID 

27479041. Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO parcialmente o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor 

de R$ 84,45 (oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 

referente ao valor das faturas em aberto e objeto da negativação, 

devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, desde a citação, até o pagamento integral, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Caso o requerente efetue o 

pagamento após o trânsito em julgado e o demandado manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011663-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011663-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALAN MOURA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S/A CUIABÁ, 15 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C COM DANOS MORAIS proposta por ALAN MOURA DA SILVA em face 

de BANCO DO BRASIL S.A. As partes efetuaram composição amigável (ID 

n° 30453507), ficando acordado o pagamento para parte promovente 

conforme comprovante (ID n°30724870) no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado 

pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008203-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS (EXECUTADO)

LUCIANA LUCAS EVANGELISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008203-50.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: JOSÉ ANTONIO 

IGNÁCIO FERREIRA RIBAS, LUCIANA LUCAS EVANGELISTA CUIABÁ, 27 

de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 

CONDOMÍNIO RIO COXIPO, desfavor de JOSE ANTONIO IGNACIO 

FERREIRA RIBAS, e LUCIANA LUCAS EVANGELISTA. As partes 

efetuaram composição amigável, conforme I.D nº. 31238131; 31238135; A 

Executada pactuou confissão dívida, a efetuar o pagamento da quantia de 

R$ 1.113,84 (Um mil cento e onze reais e oitenta e quatro centavos), em 

06 (seis) parcelas; ANTE AO EXPOSTO, HOMOLOGO O ACORDO firmado 

pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

JUIZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 
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final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017792-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017792-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Com efeito, as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. 

Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, 

contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos 

reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016672-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016672-85.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: CAPEMISA 

SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A CUIABÁ, 28 de abril de 2020. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT, 

proposta por CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA, em face de CAPEMISA 

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Antes sequer de haver audiência 

de conciliação, ou contestação aos autos, a parte reclamante peticionou 

informando sua desistência no prosseguimento do feito (ID 31511932). 

Com, fundamento por erro foi distribuída a este Juizado Especial Civil, no 

qual não é competente para o julgamento da lide, tendo em vista o 

endereço do autor não corresponder com a comarca deste Juizado 

Especial. Pois bem. Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, “a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Neste caso específico, não se vislumbra indícios de 

litigância de má fé por parte do Autor, razão pela qual OPINO por não 

condená-lo. Posto isso, OPINO por homologar o pedido de desistência 

formulado conforme ID 31511932; com fundamento no art. 200, parágrafo 

único do CPC/15 e via de consequência, OPINO por declarar extinto o 

processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, VIII do mesmo 

diploma legal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016501-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS CLARINDO FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE MARTINS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016501-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIMAS CLARINDO FRANCA DA SILVA REQUERIDO: 

MARCOS ANDRE MARTINS SILVA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 
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provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO decorrente de acidente de trânsito proposta por DIMAS 

CLARINDO FRANCA DA SILVA em face de MARCOS ANDRÉ MARTINS 

SILVA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O cerne da questão 

se refere à acidente de trânsito onde se verifica, através do boletim de 

ocorrência, que houve colisão na parte traseira do veículo do reclamante, 

sendo atingido pelo veículo da parte reclamada. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é somente houve a colisão 

pelo fato de o veículo do reclamado não guardar a devida distância de 

segurança do veículo da autora, que estava a frente, situação que leva ao 

acolhimento do pedido de danos materiais. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA 

TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA 

DO VEÍCULO DA FRENTE. PROVA A REFORÇAR TAL PRESUNÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA 

AUTORA. 1. Tendo o condutor do automóvel do réu, pela velocidade que 

desenvolvia, não conseguido frear e tampouco desviar do automóvel da 

autora que estava aguardando parado no meio da pista para realizar a 

manobra de conversão à esquerda, colidindo na parte traseira do veículo 

da demandante, por certo que agiu com culpa exclusiva ao evento 

danoso. Situação em... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003592813 RS , Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 24/05/2012, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012) 

Ademais, analisando detidamente os fatos alegados na inicial, bem como 

os documentos colacionados aos autos, restou comprovada a ocorrência 

do sinistro com o veículo do Reclamante e os prejuízos ocasionados, pela 

Reclamada. Desta forma, considerando que a parte autora apresentou 02 

(dois) orçamentos com valores a serem gastos para o reparo do veículo, 

tenho que a indenização por danos materiais, com o acolhimento do 

orçamento de menor valor no importe de R$1.864,29 é a medida que se 

impõe. Corroborando com esse entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. MUDANÇA DE PISTA. 

FALTA DE CUIDADOS NECESSÁRIOS. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM. 

CULPA COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. DANO 

MATERIAL. CONSERTO DO VEÍCULO. MENOR ORÇAMENTO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MATERIAIS DEVIDAS. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO COM MODERAÇÃO. AVALIAÇÃO 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Age com culpa o 

condutor do veículo que muda de pista sem a atenção e cuidados 

necessários, obstruindo a passagem daquele que seguia pela sua pista 

regular de direção. 2. Para o reembolso das despesas referentes ao 

conserto do veículo suficiente a exibição de orçamentos idôneos, optando 

evidentemente pelo que for de preço mais módico. 3. As despesas 

materiais que apresentem nexo causal com o acidente devem ser 

ressarcidas. 4. A dor decorrente da lesão causada pelo acidente enseja a 

reparação por dano moral, fixada em valor razoável, com fundamento nas 

circunstâncias que envolvem as partes litigantes. 5. No caso de 

sucumbência recíproca as verbas de sucumbência são proporcionalmente 

distribuídas entre as partes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJ-PR - AC: 7837536 PR 0783753-6, Relator: Nilson Mizuta, Data de 

Julgamento: 16/06/2011, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 664)”. 

Julgo ainda procedente o pedido no importe de R$96,84, cuja 

comprovação está acostado no ID 26052544, valor este despendido pelo 

Autor para o conserto inicial da moto para que este pudesse laborar. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido 

inicial apenas para o fim de CONDENAR o reclamado a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 1.961,13 (mil novecentos e sessenta e um reais 

e treze centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso 

(súmula 43/STJ), e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003252-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003252-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARTINHA CATARINA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARTINHA CATARINA DA SILVA em desfavor de 

CLARO S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Quanto a preliminar de defeito de 

representação, rejeito-a, tendo em vista que fora suprida pela parte 

autora. A parte autora alega, “ser cliente da empresa requerida por meio 

de um plano pré-pago para a linha móvel nº (65) 99290 -3091, mas que em 

razão das ofertas propostas pela empresa requerida teria alterado a 

modalidade de plano para pós-pago. Certa feita, relata ter cancelado o 

plano pós-pago ante a inconsistência nos valores cobrados das faturas e, 

em razão disto, teria retomado os serviços da linha móvel em comento 

para a modalidade pré-paga. Contudo, alude que mesmo tempos depois do 

cancelamento do plano passou a ser cobrada indevidamente pela empresa 

requerida do montante de R$ 106,70, com posterior bloqueio da linha 

móvel, impossibilitando -a de contatar amigos e parentes.” Em pese as 

alegações da parte autora, não há prova do pedido de cancelamento o 

seu plano telefônico, tampouco protocolos de atendimento do suposto 

pedido de cancelamento. Ademais, a Requerida acostou aos autos 

diversos documentos comprobatórios, o que não fora impugnado pela 

parte autora. Sob este prisma: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO EM OFICINA 

MECÂNICA PARA CONSERTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE E CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR 

MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008373425, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 643 de 720



Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos 

autorais. No caso, embora possa ser reconhecido que houve cobrança 

indevida – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a cobrança indevida, é 

importante destacar que o evento não culminou em outras consequências 

jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, que, quando 

comprovada, ensejaria indenização a título de danos morais. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO 

VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL AFASTADO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Postulou 

o autor a devolução dos valores indevidamente cobrados pela empresa ré, 

por serviço não contratado, bem como indenização por danos morais. 

Devidamente instruído e contestado o feito, sobreveio sentença 

procedente condenando a requerida a devolução do simples dos valores 

indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 

2.000,00. A sentença merece ser reformada, para afastar a condenação 

a titulo de danos morais. Conforme entendimento preponderante nas 

Turmas Recursais, a cobrança de serviços não contratados autoriza a 

devolução dos valores, mas, por si só, não enseja reparação por dano 

moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005428255, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 23/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005428255 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

23/04/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/04/2015) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a 

ser reparado. Com relação ao pedido de restituição em dobro, deve ser 

rejeitado, tendo em vista que a parte autora não comprovou nos autos que 

teria efetuado o pagamento de qualquer cobrança nos autos. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002251-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002251-90.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

EXECUTADO: MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES CUIABÁ, 28 de 

abril de 2020. Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Antes sequer de haver audiência de conciliação, ou 

contestação aos autos, a parte reclamante peticionou informando sua 

desistência no prosseguimento do feito (ID 31459464). Com, fundamento 

requerido procedeu a quitação de seus débitos junto a requerente 

administrativamente. Pois bem. Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

“a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Neste caso específico, não se vislumbra indícios de 

litigância de má fé por parte do Autor, razão pela qual OPINO por não 

condená-lo. Posto isso, OPINO por homologar o pedido de desistência 

formulado conforme ID 31459464; com fundamento no art. 200, parágrafo 

único do CPC/15 e via de consequência, OPINO por declarar extinto o 

processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, VIII do mesmo 

diploma legal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015786-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ESTEVAM SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015786-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TIAGO ESTEVAM SOARES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. De 

igual modo, o enunciado 20, do Fonage dispõe que: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Ressalto que o autor deve 

justificar sua ausência, sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 
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que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Revogo eventual decisão de concessão de pedido de 

tutela de urgência. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA GUIMARAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000129-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAGDA GUIMARAES BORGES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, já houve a aplicação da inversão do 

ônus da prova. Alega a parte autora na exordial que possui relação 

jurídica com a empresa requerida, relativa a conta corrente n. 40560-4, 

agência 2963-7. Sustenta que constatou o bloqueio de sua conta, 

motivado por suspeita de fraude. Registra que o bloqueio é irregular. Ante 

tais fatos, requer indenização pelos danos morais sofridos, bem como o 

desbloqueio da conta em sede de liminar. O reclamado apresentou 

contestação, argumentou que os atos praticados pelo banco foram legais, 

com isso não houve conduta ilícita ensejadora de danos morais, 

requerendo ao final a improcedência da ação. Para comprovar o alegado o 

banco junto nos autos Contestação de débito apresentado por terceiro, em 

que narra que o seu aparelho celular foi roubado tendo sido realizadas 

diversas transferências bancárias, uma delas para a conta da reclamante. 

Sendo assim, entendo que para que se pudesse averiguar os fatos e 

evitar eventual prejuízo a terceiro o banco agiu amparado pelo exercício 

regular do seu direito, não restando comprovada qualquer conduta ilícita 

da ré. Ademais, quando a parte requerente se depara com essas provas 

no processo, ela deve impugnar argumentando em contrário, 

comprovando que não havia qualquer irregularidade nas transferências 

recebidas, no entanto, a autora requereu a extinção do feito pela 

desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, entendo que a reclamada se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, trazendo aos autos 

fatos impeditivos e extintivos do direito autoral. Nesse sentindo: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -INDEVIDO 

BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE E INDEVIDA APLICAÇÃO DE VALORES 

NÃO DEMONSTRADOS - ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS - DANOS 

TAMBÉM NÃO VERIFICADOS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - 

APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização 

tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de 

indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito 

indenizatório. (N.U 0047656-56.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018). Posto isso, não vislumbro nos 

autos elementos ensejadores da responsabilidade civil capazes de fixar 

danos morais em favor da reclamante. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. - INDEFIRO o pedido de desistência. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017260-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017260-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELA 

CRISTINA SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA 

SILVA LOPES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 11:50 , no endereço: . 28 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017265-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017265-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE MARTINS 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017270-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADLOG LOGISTICA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1017270-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

FREDERICO VAZ CURVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

CARLOS VAZ CURVO POLO PASSIVO: JADLOG LOGISTICA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 12:10 , no endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER ALMEIDA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CONCEICAO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017211-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY VIEIRA MASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUANY VIEIRA MASSON 

Endereço: Avenida Archimedes Pereira Lima, 870, Ed. Garden Tres 

Americas, apto 1003, torre 2, Jardim Leblon, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-040 Senhor(a) LUANY VIEIRA MASSON: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017211-51.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.800,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: LUANY VIEIRA MASSON Advogado 

do(a) REQUERENTE: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - MT9475-O 

REQUERIDO(A): ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017275-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT LOURIVAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017275-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELBERT 

LOURIVAL DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020405-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017279-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NEVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)

 

PROCESSO n. 1017279-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO NEVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 14:10 , no endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017280-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017280-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEILSON DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002756-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BOTELHO DE MORAES (AUTOR)

SOLANGE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

DELTA AIR LINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008322-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CASTRO DE SOUZA PORTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018940-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PICHININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA ROSA SUCH OAB - MT24740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017229-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BARBOSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: LAURA BARBOSA LIMA Endereço: RUA CINCO, 21, 

CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-326 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017229-72.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.219,72 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: LAURA BARBOSA LIMA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS REU: CLARO S.A. , 

29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005705-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IALDELAM BEZERRA QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014703-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUSA MIRANDA ROSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021442-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILO PONCE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER JUNIOR SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017299-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CHRISTTINNY DOS REIS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017299-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

CHRISTTINNY DOS REIS CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 14:30 , no endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008208-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SILVA FLORES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCINEIA SILVA FLORES 

SALDANHA Endereço: AVENIDA ALLAN KARDEK, 48-B, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-155 Senhor(a) LUCINEIA SILVA 

FLORES SALDANHA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008208-72.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.032,23 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

14:40 REQUERENTE: LUCINEIA SILVA FLORES SALDANHA Advogado 

do(a) REQUERENTE: DANIEL ALVES MIRANDA - MT24569/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008208-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SILVA FLORES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008208-72.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.032,23 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

14:40 REQUERENTE: LUCINEIA SILVA FLORES SALDANHA Advogado 

do(a) REQUERENTE: DANIEL ALVES MIRANDA - MT24569/O REQUERIDO: 

VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011070-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIAD ADNAN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ZIAD ADNAN FARES Endereço: 

AVENIDA MÁRIO PALMA, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-640 Senhor(a) ZIAD ADNAN FARES: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011070-16.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: ZIAD 

ADNAN FARES Advogados do(a) REQUERENTE: JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - MT6197-O, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT6735-O 

REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007966-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012234-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006213-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WILLIAN SOARES DA SILVA 

Endereço: RUA QUATRO, 32, LOTE 13, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78068-000 Senhor(a) WILLIAN SOARES DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006213-24.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

15:00 REQUERENTE: WILLIAN SOARES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A) :  BANCO SANTANDER (BRASIL )  S /A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006213-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: PRAÇA ALENCASTRO, 74, RUA PEDRO CELESTINO, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-360 Senhor(a) BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006213-24.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: WILLIAN 

SOARES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT21093/O REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - 

RJ0062192A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 
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a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009382-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RONALDO NUNES DA SILVA 

Endereço: RUA 09, 147, Inexistente, OASMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) RONALDO NUNES DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009382-19.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.144,83 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 01/07/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: RONALDO NUNES DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT19194-A REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008894-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDO MIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDO MIOTO OAB - MT22365/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCAS FERNANDO MIOTO 

Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO PEDRO GARDÉS, 274, Apto1604, 

JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-269 Senhor(a) LUCAS 

FERNANDO MIOTO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008894-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.119,65 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Turismo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

15:20 AUTOR: LUCAS FERNANDO MIOTO Advogado do(a) AUTOR: 

LUCAS FERNANDO MIOTO - MT22365/B REQUERIDO(A): DECOLAR.COM 

LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 
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Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006538-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES PELEGRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VERONICA RODRIGUES PELEGRIM 

Endereço: Rua Q31, 16, Residencial Altos do Parque, CUIABÁ - MT - CEP: 

78096-449 Senhor(a) VERONICA RODRIGUES PELEGRIM: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006538-96.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 22.154,29 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

VERONICA RODRIGUES PELEGRIM Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOSIMAR VITOR PEREIRA - MT19848-O REQUERIDO(A): CIELO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009545-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALAN LOURENCO DE SOUZA 

Endereço: RUA PACAEMBU, 41, PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-540 Senhor(a) ALAN LOURENCO DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009545-96.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.587,92 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

15:40 REQUERENTE: ALAN LOURENCO DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - MT19132-O 

REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009739-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JHONATTAN ROCHA COSTA DA 

SILVA Endereço: RESIDENCIAL SOLAR DAS FLORES, 10, AVENIDA 

REPÚBLICA DO LÍBANO, S/N, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-900 Senhor(a) JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009739-96.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.631,37 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 15:50 

REQUERENTE: JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO - MT22286/O 

REQUERIDO(A): LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011786-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA ALINE QUEIROZ DE 

FRANCA Endereço: RUA GIRASSOL, (LOT PTE NOVA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-100 Senhor(a) MARIA ALINE 

QUEIROZ DE FRANCA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011786-43.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 18.400,00 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 01/07/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARIA ALINE QUEIROZ DE 

FRANCA Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - 

MT25681/O REQUERIDO(A): LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015566-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NICE FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009976-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY LAUANY RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELY LAUANY RIBEIRO 

Endereço: RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA, 4, CANJICA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-340 Senhor(a) DANIELY LAUANY RIBEIRO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009976-33.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

16:10 REQUERENTE: DANIELY LAUANY RIBEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009976-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY LAUANY RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA 

SOBRINHO, 2031, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Senhor(a) 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009976-33.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 16:10 REQUERENTE: DANIELY LAUANY RIBEIRO 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005911-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA VITORIA AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011624-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VICTOR FELIPE SOUZA DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA CAMANCE, 47, PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011624-48.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 16:20 REQUERENTE: VICTOR FELIPE SOUZA DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011342-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BRANDAO CARDOSO CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BRUNO BRANDAO CARDOSO 

CABRAL Endereço: Avenida Miguel Sutil, 6274, Alvorada, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-000 Senhor(a) BRUNO BRANDAO CARDOSO CABRAL: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011342-10.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.451,22 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

16:30 AUTOR: BRUNO BRANDAO CARDOSO CABRAL Advogado do(a) 

AUTOR: ANA PAULA DORILEO CARDOSO - MT15652-O REQUERIDO(A): 
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MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010608-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELISANGELA PEREIRA DE MATOS 

Endereço: RUA DAMA DA NOITE, ALTOS DA GLÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-328 Senhor(a) ELISANGELA PEREIRA DE MATOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1010608-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

16:40 REQUERENTE: ELISANGELA PEREIRA DE MATOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULIANO NAFAL DE CARVALHO - MT26589/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA APARECIDA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010879-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA IAGLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL CAVALCANTI LOPES VALADAO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: AMELIA IAGLA Endereço: RUA A, 

11, bloco A2, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 Senhor(a) 

AMELIA IAGLA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010879-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 01/07/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: AMELIA IAGLA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - MT0022418A 

REQUERIDO(A): RAUL CAVALCANTI LOPES VALADAO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020854-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAEL SOUZA PINTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009554-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIVINO DUTRA CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 

AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009554-58.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.133,17 ESPÉCIE: 

[Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Advogado 

do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B 

REQUERIDO(A): JOAO DIVINO DUTRA CORREA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012447-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILISMAYRA FERNANDES GOMES OAB - MT25764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES EDUARDO HERVATIM (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SANDRA MARA FERNANDES 

Endereço: Rua dos Maclouds, 67, Jardim Trevo, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Senhor(a) SANDRA MARA FERNANDES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012447-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.974,46 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: SANDRA MARA FERNANDES 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - 

MT25764/O REQUERIDO(A): CHARLES EDUARDO HERVATIM 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019875-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DO CARMO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010167-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 

AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010167-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.023,30 ESPÉCIE: 

[Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 10:40 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Advogado 

do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B 

REQUERIDO(A): LUCIMAR ALVES NOGUEIRA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008633-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE SCHUISTAK FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: AMANDA CAROLINE SCHUISTAK 

FERREIRA DOS ANJOS Endereço: RUA ANA CLARA DE ALMEIDA, 230, 

VERDÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-245 Senhor(a) AMANDA CAROLINE 

SCHUISTAK FERREIRA DOS ANJOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008633-02.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 17:20 REQUERENTE: AMANDA 

CAROLINE SCHUISTAK FERREIRA DOS ANJOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O REQUERIDO(A): 

GOL LINHAS AEREAS S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010138-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 

LEITE Endereço: RUA LONDRINA, 702, quadra 49, JARDIM UNIÃO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78055-853 Senhor(a) ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA LEITE: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010138-28.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente Aéreo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

17:30 AUTOR: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA LEITE Advogado do(a) 

AUTOR: ARIETE SELLA SIMOES - MT19545/O-O REQUERIDO(A): GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017313-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MAGALHAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017313-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CESAR 

MAGALHAES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004337-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS GALIANO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017315-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017315-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRAZIELE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 17:50 , no endereço: . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENS MUCIARU DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007273-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA PROJETADA CINCO, 547, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78048-159 Senhor(a) VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007273-32.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 02/07/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: VIVIANE ALMEIDA DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON DA SILVA CORREA - 

MT23278/O REQUERIDO(A): SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007273-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, 384, - LADO PAR, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 

Senhor(a) SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007273-32.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: VIVIANE 

ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON DA SILVA 
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CORREA - MT23278/O REQUERIDO: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007442-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KAIO ROCHA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA OAB - SC31977 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 256, - DE 

435/436 A 1737/1738, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-290 

Senhor(a) CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007442-19.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.541,68 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 08:40 AUTOR: JOSE KAIO 

ROCHA FERREIRA Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS YULE PARDI - 

MT23293-O REU: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

Advogado do(a) REU: MARIA DE FATIMA DE SOUZA - SC31977 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007442-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KAIO ROCHA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA OAB - SC31977 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE KAIO ROCHA FERREIRA 

Endereço: TRAVESSA PROFESSOR JOAQUIM COSTA MARQUES, 90, 

LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-535 Senhor(a) JOSE KAIO ROCHA 

FERREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007442-19.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.541,68 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

08:40 AUTOR: JOSE KAIO ROCHA FERREIRA Advogado do(a) AUTOR: 

VINICIUS YULE PARDI - MT23293-O REQUERIDO(A): CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007553-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA SETENTA E SEIS, 17, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-482 Senhor(a) ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007553-03.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 02/07/2020 Hora: 08:50 REQUERENTE: ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS BOABAID DE 

SOUZA - MT20201-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007553-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007553-03.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 08:50 

REQUERENTE: ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201-O 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 
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WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007943-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARY STANEY OLIVEIRA LESSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007943-70.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.186,13 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: MARY 

STANEY OLIVEIRA LESSA DE SOUSA Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO: VIVO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007943-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARY STANEY OLIVEIRA LESSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARY STANEY OLIVEIRA LESSA 

DE SOUSA Endereço: RUA DR. MOACIR, 68, SANTA AMALIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-001 Senhor(a) MARY STANEY OLIVEIRA LESSA DE 

SOUSA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007943-70.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.186,13 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: MARY STANEY OLIVEIRA LESSA 

DE SOUSA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 
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ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007570-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA MOURA TABORELLI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA ESTELA MOURA 

TABORELLI SILVA Endereço: RUA 2, 22, (RES ACÁCIA DO COXIPÓ), 

JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-474 Senhor(a) MARIA 

ESTELA MOURA TABORELLI SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007570-39.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

09:20 REQUERENTE: MARIA ESTELA MOURA TABORELLI SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SUYAN MAGALHAES DE LIMA - 

MT14353/O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011444-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JESSE COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GABRIEL JESSE COSTA MORAES 

Endereço: RUA ONZE QUADRA 34, 07, RESIDENCIAL COXIPO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-000 Senhor(a) GABRIEL JESSE COSTA MORAES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011444-32.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: GABRIEL JESSE COSTA MORAES 

Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER RAMOS DA SILVA - MT23304/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 
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(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007979-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO NUNES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARTINHO NUNES LOPES 

Endereço: Rua Amazônia, 13, QD 15, Tancredo Neves, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78053-545 Senhor(a) MARTINHO NUNES LOPES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007979-15.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.056,87 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

09:30 REQUERENTE: MARTINHO NUNES LOPES Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): 

ITAU UNIBANCO S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007979-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO NUNES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, VILA DAS ACÁCIAS, POÁ - SP - CEP: 

08557-105 Senhor(a) ITAU UNIBANCO S/A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007979-15.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.056,87 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: 

MARTINHO NUNES LOPES Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008164-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BENACHIO SCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON BENACHIO SCANDIANI 

Endereço: RUA D, 29, (MIRANTE DE CUIABÁ), BELA VISTA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-518 Senhor(a) NELSON BENACHIO SCANDIANI: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008164-53.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: NELSON 

BENACHIO SCANDIANI Advogado do(a) REQUERENTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS - MT19438-O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007488-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER EDUARDO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VANDER EDUARDO TEIXEIRA 

Endereço: RUA PROFESSOR NILO PÓVOAS, 175, BOA ESPERANÇA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-727 Senhor(a) VANDER EDUARDO TEIXEIRA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007488-08.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.104,56 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 10:00 AUTOR: VANDER EDUARDO TEIXEIRA Advogado 

do(a) AUTOR: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - MT15869-O REQUERIDO(A): 

LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007488-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER EDUARDO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, andares 3 ao 6, CHÁCARA SANTO 

ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 Senhor(a) 

LATAM AIRLINES GROUP S/A: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007488-08.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.104,56 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

10:00 AUTOR: VANDER EDUARDO TEIXEIRA Advogado do(a) AUTOR: 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - MT15869-O REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Advogado do(a) REU: FABIO RIVELLI - MT19023-A DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010196-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO ALVES ARAGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: TARCISIO ALVES ARAGAO 

Endereço: RUA 20, 47, (MIRANTE DE CUIABÁ), BELA VISTA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78050-523 Senhor(a) TARCISIO ALVES ARAGAO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1010196-31.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

09:50 AUTOR: TARCISIO ALVES ARAGAO Advogado do(a) AUTOR: 

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - MT19164-O REQUERIDO(A): 

BANCO INTERMEDIUM SA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUCIO COIMBRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008337-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: , 

215, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Senhor(a) BANCO 

BRADESCO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008337-77.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.738,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 10:10 REQUERENTE: 

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME Advogados do(a) 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - MT8337-O, RONAN 

CELLA TARTERO - MT21008/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008337-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - ME Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 775, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 Senhor(a) ALEXANDRE 

OLIVEIRA DOS SANTOS - ME: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008337-77.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.738,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 10:10 REQUERENTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - ME Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - MT8337-O, RONAN CELLA TARTERO - MT21008/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010597-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JAQUELINE JESUS DE MATOS 

Endereço: RUA ACACIA CUIABANA, 20, CENTRO AMERICA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78048-480 Senhor(a) JAQUELINE JESUS DE MATOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1010597-30.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

10:20 REQUERENTE: JAQUELINE JESUS DE MATOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A) :  BANCO SANTANDER (BRASIL )  S /A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010597-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, E 2235 

BLOCO A, VILAOLIMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Senhor(a) 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010597-30.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 10:20 REQUERENTE: 

JAQUELINE JESUS DE MATOS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ 

PRAZERES GONDIM - RJ0062192A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017330-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MIRANDA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017330-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

MIRANDA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011349-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES 

FILHO Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 60, APTO 801 B, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-235 Senhor(a) EUSTAQUIO JOSE 

RODRIGUES FILHO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011349-02.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.095,38 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 10:50 REQUERENTE: EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES 

FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCIELY LOCATELLI DO 

NASCIMENTO BARRETO - MT10253/O REQUERIDO(A): SARAIVA E 

SICILIANO S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007832-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLTON CARLOS DE AMORIM ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: THAYLTON CARLOS DE AMORIM 

ARRUDA Endereço: RUA C, 14, QUADRA 05, RESIDENCIAL ALICE 

NOVACK, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) THAYLTON CARLOS 

DE AMORIM ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007832-86.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 13.460,98 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 11:00 REQUERENTE: THAYLTON CARLOS DE AMORIM 

ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): BANCO ITAUCARD S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 
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s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007832-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLTON CARLOS DE AMORIM ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a) BANCO ITAUCARD S/A: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007832-86.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.460,98 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 11:00 REQUERENTE: THAYLTON 

CARLOS DE AMORIM ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010102-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDINEI PAULO SILVEIRA ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT16396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: AROLDINEI PAULO SILVEIRA 

ESPIRITO SANTO Endereço: RUA E, 06, Quadra 06, Bloco 07, Apto 202, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-254 Senhor(a) 

AROLDINEI PAULO SILVEIRA ESPIRITO SANTO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010102-83.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.727,98 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

11:10 AUTOR: AROLDINEI PAULO SILVEIRA ESPIRITO SANTO Advogado 

do(a) AUTOR: MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - MT16396-O 

REQUERIDO(A): AVIANCA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 
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Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010094-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE INACIO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLARICE INACIO SOBRINHO 

Endereço: Rua 1, 08, Parque Atalaia, CUIABÁ - MT - CEP: 78094-672 

Senhor(a) CLARICE INACIO SOBRINHO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010094-09.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.828,79 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 02/07/2020 Hora: 11:20 AUTOR: CLARICE INACIO SOBRINHO 

Advogado do(a) AUTOR: JULIANO JOSE OJEDA NUNES - MT23840/O 

REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017070-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATACHA ANTUNES GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FB LINEAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NATACHA ANTUNES 

GONCALVES DOS SANTOS Endereço: RUA FLORIANO FIGUEIREDO, s/n, 

NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-305 Senhor(a) NATACHA 

ANTUNES GONCALVES DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017070-66.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.203,00 ESPÉCIE: 

[Extravio de bagagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 11:30 REQUERENTE: NATACHA ANTUNES GONCALVES 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE GIL LOPES - 

MT6771-O REQUERIDO(A): FB LINEAS AEREAS S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011513-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA Endereço: NORBERTO TOBIAS DE BARROS, 02, (LOT V RÉGIA), 

VITORIA REGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78131-190 Senhor(a) 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011513-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 11:40 REQUERENTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA - MT0021410A REQUERIDO(A): PAGSEGURO INTERNET LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016779-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA SIMONASSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULA CRISTINA DE SOUZA 

MORAES Endereço: RUA JANDAIA, 25, 2 Etapa, CPA IV, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-288 Senhor(a) PAULA CRISTINA DE SOUZA MORAES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1016779-66.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 27.851,72 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 11:50 REQUERENTE: PAULA CRISTINA DE SOUZA 

MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - 

MT27366/O REQUERIDO(A): ERIKA SIMONASSI DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010681-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYCON BUOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO OAB - MT26055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GLAYCON BUOGO Endereço: 

RUA CABRÁLIA, 38, PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-430 

Senhor(a) GLAYCON BUOGO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010681-31.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 12:10 

REQUERENTE: GLAYCON BUOGO Advogado do(a) REQUERENTE: DIOGO 

VINICIUS ALVES BUOGO - MT26055-O REQUERIDO(A): PAGSEGURO 

INTERNET LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006635-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: QUELI DE JESUS FERREIRA 

Endereço: RUA B, NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-000 

Senhor(a) QUELI DE JESUS FERREIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006635-96.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.099,88 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: QUELI DE 

JESUS FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009257-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDER LUZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPARENCIA MT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIEDER LUZ DA SILVA 

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 57, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-790 Senhor(a) LUCIEDER LUZ DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009257-51.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

38.160,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Lei de 

Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 

Hora: 12:20 AUTOR: LUCIEDER LUZ DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: 

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - MT23603-O REQUERIDO(A): 

TRANSPARENCIA MT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006657-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JANE BATISTA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA O, 11, qd 40, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-150 Senhor(a) JANE BATISTA DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006657-57.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.200,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: JANE 

BATISTA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO - MT21182/O REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006657-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-902 Senhor(a) ITAU UNIBANCO S/A: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006657-57.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.200,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: JANE 

BATISTA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO - MT21182/O REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010846-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SILVANA APARECIDA LEITE 

Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, 2205, - DE 1773/1774 A 

2175/2176, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-200 Senhor(a) 

SILVANA APARECIDA LEITE: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010846-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: SILVANA 

APARECIDA LEITE Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT21093/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO SA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010846-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a) BANCO BRADESCO SA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010846-78.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: SILVANA APARECIDA LEITE 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011011-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. Endereço: RUA FONSECA TELES, 18, BL B PAV 3, SÃO 

CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20940-200 Senhor(a) INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011011-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 14:20 REQUERENTE: HELLEN 

CRISTINA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011011-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HELLEN CRISTINA DA SILVA 

Endereço: RUA COXIPONES, 25, JARDIM MOSSORO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) HELLEN CRISTINA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011011-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

14:20 REQUERENTE: HELLEN CRISTINA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A) :  INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011782-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VISORAMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE QUEIROZ ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: OTICA VISORAMA LTDA - ME 

Endereço: Rua Coronel Peixoto, 20, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-100 Senhor(a) OTICA VISORAMA LTDA - ME: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011782-06.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 550,32 

ESPÉCIE: [Cheque, Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: OTICA 

VISORAMA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA LUIZA 

FREITAS DE ALMEIDA - MT21195-O REQUERIDO(A): MARIA DE QUEIROZ 

ARAUJO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009480-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSANA RIBEIRO DA SILVA 

Endereço: RUA MONTE CASTELO, 260, CA, VILA MILITAR, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-870 Senhor(a) ROSANA RIBEIRO DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006277-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 31.170,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 02/07/2020 Hora: 14:30 AUTOR: ROSANA RIBEIRO DA SILVA 

Advogados do(a) AUTOR: RENATA FERRARI BORGES LEAL - 

MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - 

MT14017-O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Endereço: Pça. Sen. Salgado Filho, Aeroporto Santos Dumont, sn, térreo, 

entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência, Back Office (área pública), 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 Senhor(a) GOL LINHAS AEREAS 

S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006277-34.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 31.170,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento 

de vôo, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 14:30 AUTOR: ROSANA RIBEIRO DA 

SILVA Advogados do(a) AUTOR: RENATA FERRARI BORGES LEAL - 

MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - 

MT14017-O REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017337-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANY RAIRA PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1017337-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANY RAIRA 

PEREIRA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013072-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011856-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO 

Endereço: RUA CINQÜENTA E DOIS, 39, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-260 Senhor(a) GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011856-60.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

15:00 REQUERENTE: GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006640-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIY DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: RUA AMADOR BUENO, 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04752-005 Senhor(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006640-21.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.490,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

15:10 REQUERENTE: EDNEIY DA SILVA BRITO Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO - MT21182/O REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 
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de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006640-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIY DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDNEIY DA SILVA BRITO 

Endereço: AVENIDA PROFESSORA EDNA MARIA DE ALBUQUERQUE 

AFFI, 26, JARDIM IMPERIAL I, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-001 Senhor(a) 

EDNEIY DA SILVA BRITO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006640-21.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 13.490,46 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 02/07/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: EDNEIY DA SILVA BRITO 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO - MT21182/O 

REQUERIDO(A) :  BANCO SANTANDER (BRASIL )  S /A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009356-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009356-21.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 15:20 REQUERENTE: SIRLEIA 

BRAS TEIXEIRA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: VIVO S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 
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Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009356-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE 

SOUZA Endereço: RUA L, 89, 1 DE MARCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009356-21.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 

15:20 REQUERENTE: SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017344-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLLE MILDRID PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017344-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NICOLLE MILDRID 

PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007550-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FACAIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013427-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JOSE ZAGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014802-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL FRANKLIN RODRIGUES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JARDEL FRANKLIN RODRIGUES 

DANTAS Endereço: RUA COCÃ, 25, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-250 Senhor(a) JARDEL FRANKLIN RODRIGUES DANTAS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014802-05.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.197,20 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 

Hora: 15:50 REQUERENTE: JARDEL FRANKLIN RODRIGUES DANTAS 

Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017354-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017354-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

COLUNA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO CEZAR 

DE AQUINO TAQUES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/07/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005239-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO PINTOR (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005294-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELENA SILVA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016888-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI FERREIRA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017258-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELINA DOS SANTOS DAMACENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

PROCESSO n. 1017258-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUZELINA DOS 

SANTOS DAMACENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENRIQUE DA 

SILVA LIMA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001194-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO BILHAO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARION BARROS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. A parte 

autora expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço 

que a audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de 

lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, 

razão pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

a realização da audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. A parte 

autora expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço 

que a audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de 

lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, 

razão pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

a realização da audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004027-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MIRANDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017278-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO NUNES SINDONA OAB - SP330655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017278-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SALVADOR 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANGELO NUNES SINDONA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEISDAIANI DE OLIVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009318-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SILVA FERREIRA OAB - MT25720/O (ADVOGADO(A))

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR ANGELA MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOE DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT18797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002227-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002706-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLES SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009742-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MATHIAS RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002246-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005513-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DALMOLIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDY ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009908-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JESUS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015202-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004945-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CESAR COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEISON SOARES DE SOUZA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004722-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PERALTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017300-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BORGES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1017300-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO BORGES 

DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE PATRICIA 

DIAS GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016453-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

MOIZES CYPRIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016453-72.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO SOARES DA SILVA, 

MOIZES CYPRIANO DIAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou 

contestação, o que demonstra a falta de interesse em transigir, 

dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ARAUJO NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000387-17.2020.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO 

NEPOMUCENO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017016-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTHIAGO MARCONDES SANTOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017016-66.2020.8.11.0001 AUTOR: SANTHIAGO MARCONDES SANTOS 

SOARES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017017-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANILDO DE SOUZA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017017-51.2020.8.11.0001 AUTOR: SIVANILDO DE SOUZA 

CAVALCANTE REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013523-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013523-81.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: TAIANA CRISTINA CARVALHO 

MARQUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar tabela de honorários da OAB, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017020-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017020-06.2020.8.11.0001 AUTOR: VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013733-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO MENDONCA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO OAB - MT20915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013733-35.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: EMILIANO MENDONCA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar a certidão referente ao processo de n° 

3071-66.2015.811.0013 - Código 102306, com selo de autenticidade, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017014-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMA CRISTINA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017014-96.2020.8.11.0001 AUTOR: ROSIMA CRISTINA DA CRUZ REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar os documentos pessoais legíveis, as fichas financeiras atualizadas 

até a data da distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de conciliação 

designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017030-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL BENILTON BARROS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017030-50.2020.8.11.0001 AUTOR: GENTIL BENILTON BARROS FILHO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017040-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017040-94.2020.8.11.0001 AUTOR: MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA 

JUNIOR REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029234-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1029234-40.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar comprovante de endereço, no prazo de 

15(quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013352-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1013352-27.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar comprovante de endereço atualizado e 

tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012988-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012988-55.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: RAPHAEL NAVES DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039613-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039613-40.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUIZ 

GUSTAVO FERNANDES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar comprovante de endereço atualizado e 

tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027570-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY TIERRE BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1027570-71.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: KELLY 

TIERRE BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CUIABA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

endereço atualizado, demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013529-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013529-88.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: TAIANA CRISTINA CARVALHO 

MARQUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar tabela de honorários da OAB, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013884-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013884-98.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MIRIAM SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014271-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014271-16.2020.8.11.0001 AUTOR: ANGELICA CRISTINA DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017027-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE MORAES PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017027-95.2020.8.11.0001 AUTOR: FABIO DE MORAES PESSOA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047305-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO FRANCISCO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1047305-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LASARO FRANCISCO DE 

ASSIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar aos autos comprovante de endereço 

atualizado no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014399-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014399-36.2020.8.11.0001 AUTOR: PEDRO PAULO DE QUEIROZ 

CORREA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013918-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PINHEIRO DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013918-73.2020.8.11.0001 TESTEMUNHA: JOELMA PINHEIRO DA CUNHA 

TESTEMUNHA: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente 

ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001079-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001079-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALTAIR BALIEIRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Ante a informação da parte autora no id. 31303984 de que 

fora realizado o recolhimento do preparo recursal, chama-se o feito à 

ordem a fim de revogar a decisão do id. 31246157 no que se refere aos 

benefícios da Justiça Gratuita. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016477-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM APARECIDA DA CUNHA LEITE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016477-03.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MIRIAM APARECIDA DA 

CUNHA LEITE MARQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025261-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENILSON PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1025261-77.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RUBENILSON 

PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CUIABA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo de cálculo 

do total que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, 

de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para 

juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 690 de 720



Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1052119-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1052119-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SOLANGE APARECIDA CASTRO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043870-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043870-45.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONAN MARQUES REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar 

documento pessoal legível, comprovante de endereço atualizado e 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis a 

Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043281-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043281-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCO TULIO MONTEIRO DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001165-84.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON GOMES DE 

CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVALDO DE FREITAS CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001215-13.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JANIVALDO DE FREITAS 

CADIDE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001189-15.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELIELTON BARBOSA DE 

SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018241-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018241-35.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MAGDA APARECIDA 

PEDRANGELO CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001184-90.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JAILSON ARAUJO DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001172-76.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANA MARIA DE JESUS 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016632-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016632-06.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar comprovante de endereço atualizado e 

tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001793-73.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUISA EIDT REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014655-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014655-76.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar comprovante de endereço atualizado, 

certidão de honorários advocatícios referente ao processo de n° 

3652-97.2017.811.0082 – Código 37588, com selo de autenticidade, bem 

como para apresentar tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003270-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DURACZINSKI CASTANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003270-34.2020.8.11.0001 REQUERENTE: BEATRIZ DURACZINSKI 

CASTANHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar documento pessoal e 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043904-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043904-20.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIA MARIA SILVA DE 

SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010841-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIAN MENEZES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010841-56.2020.8.11.0001 AUTOR: MEDIAN MENEZES E SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que já foi dispensada 

a audiência de conciliação no id.30584090. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002494-34.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DORALICE DA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001801-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSUE DAS CHAGAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017185-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIR KASSEN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017185-53.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MUNIR KASSEN FARES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante 

de endereço, comprovante de protocolo do pedido administrativo referente 

ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001392-74.2020.8.11.0001 REQUERENTE: REINALDO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 
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deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de 

conciliação designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012550-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012550-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: HELCKIER RICARDO DA 

SILVA ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte reclamante, HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO, opôs 

embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 

31323786. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008170-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERVANDE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008170-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DERVANDE DE ARRUDA E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamante, DERVANDE DE ARRUDA E SILVA, opôs embargos de 

declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 31408293. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500866-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR BENTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500866-77.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: SANDROMAR BENTO DE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes como manifestação contra o despacho de id. 

31350638. O reclamado pretende seja sanada omissão ou erro referente 

ao despacho que deferiu o destaque de honorários advocatícios ao 

patrono do reclamante, alegando violação ao entendimento do STF e STJ, 

requerendo que os honorários sejam destacados somente no ato do 

depósito do valor principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. 

Em que pese a alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao 

entendimento juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, 

parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos 

honorários contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o 

contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. 

O Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no 

Dje n.º 10710 de 03/04/2020 também prevê o processamento do destaque 

da verba honorária caso o exequente apresente o contrato antes da 

elaboração do cálculo. Ante o exposto, REJEITA-SE a manifestação do 

reclamado. Cumpra-se o despacho de id. 31350638. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012555-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012555-85.2019.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO ANTONIO LOPES 

CAPOBIANCO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte reclamante, PAULO ANTÔNIO LOPES CAPOBIANCO, opôs embargos 

de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 31315854. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 
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prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1020135-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020135-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA MARIA DE MORAES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014551-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014551-84.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo de cálculo do 

total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até a data de 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda 

Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008305-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008305-49.2020.8.11.0041 AUTOR(A): CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA ARAUJO REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de endereço 

atualizado, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503876-95.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZAMIRA BASTOS DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

e transferência do valor constrito para a conta judicial.Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500219-19.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA STASIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial.Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501102-63.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL OLIVEIRA GALVAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

e transferência do valor constrito para a conta judicial.Intime-se o 
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executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504168-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504168-17.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MAURICIO ALMEIDA NEVES 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte 

reclamante, MAURICIO ALMEIDA NEVES, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 30938223. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051847-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1051847-54.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUIS MARTINS GOMES REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007635-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KERDWICK KANE DE JUDITH BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007635-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: KERDWICK KANE DE JUDITH 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamante, KERDWICK KANE DE JUDITH BARBOSA, opôs embargos de 

declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 31183789. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001489-74.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERTO SANTANA DUARTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007687-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007687-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: IRACEMA DIAS VIEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 696 de 720



REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, 

IRACEMA DIAS VIEIRA, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 31183786. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007651-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEY BERNADETH DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007651-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: EVANEY BERNADETH DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte reclamante, EVANEY BERNADETH DE OLIVEIRA SILVA, opôs 

embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 

31184643. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001487-07.2020.8.11.0001 REQUERENTE: REYNALDO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047404-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1047404-60.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MHAYANNE ESCOBAR BUENO 

BELTRAO REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015534-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO RAMOS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015534-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CLARINDO RAMOS DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença relativa a cobrança de URV com trânsito em 

julgado em vara diversa. Logo, esse juízo não possui competência para o 

exame da pretensão, conforme disposto no art. 3º, § 1º, Inciso I, da Lei 

9.099/95, c/c art. 27 da Lei 12153/10. A Portaria Conjunta n.º 555, de 23 

de abril de 2019, que “Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 

nos processos, em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas - IRDR nº 85.560/2016 (URV), e dá outras 

providências. “ ressalva no art. 6º , parágrafo único, a vedação a 

remessa de feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença. 

Ante o exposto, restitua-se a vara de origem. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000538-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIL FERREIRA JACINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000538-17.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ADIL FERREIRA JACINTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o 

recurso inominado interposto no id. 31365511, ante sua intempestividade. 

Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado da presente 
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sentença. Após, intimem-se as partes para requererem o que entenderem 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019901-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NYDAIE DE BRITO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019901-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO NYDAIE DE BRITO 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se 

o recurso inominado interposto no id. 30978012, ante sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Após, intimem-se as partes para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003207-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSO MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003207-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILSO MARQUES DE ARRUDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o 

recurso inominado interposto no id. 30978025, ante sua intempestividade. 

Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado da presente 

sentença. Após, intimem-se as partes para requererem o que entenderem 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006944-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006944-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELEN COELHO GONCALVES 

VIEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o 

recurso inominado interposto no id. 30977184, ante sua intempestividade. 

Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado da presente 

sentença. Após, intimem-se as partes para requererem o que entenderem 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008411-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Após, intime-se a parte autora para impugnar no prazo de 15 

dias.Em seguida conclusos para a sentença.Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistemaGabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001496-66.2020.8.11.0001 AUTOR: MARIA DAS GRACAS DE LIMA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIDE TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004619-72.2020.8.11.0001 REQUERENTE: IRIDE TOLENTINO DE BARROS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010003-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PROCORIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010003-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RENATO PROCORIO DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007192-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO BENTO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007192-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALUIZIO BENTO SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009528-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIANE ROSARIA DE ARRUDA DA SILVA OAB - 016.090.481-13 

(REPRESENTANTE)

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009528-60.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: GEISIANE ROSARIA DE 

ARRUDA DA SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que 

o requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de 

interesse em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007755-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEY BARBOSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007755-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: KERLEY BARBOSA TEIXEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, 

KERLEY BARBOSA TEIXEIRA, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 31183787. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011109-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011109-87.2020.8.11.0041 AUTOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SA E 

SILVA REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que 

pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo 

com os índices aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007661-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007661-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO 

DE MELLO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 
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reclamante, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MELLO, opôs embargos de 

declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 31183776. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015930-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015930-60.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ELISANGELA TEIXEIRA DOS 

SANTOS SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011051-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011051-84.2020.8.11.0041 AUTOR: MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE 

ARAUJO REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de endereço 

atualizado, demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504234-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SIMONE RAMOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504234-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA SIMONE RAMOS 

BARROS EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

dispõe o art. 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM: “O valor total será 

liberado pelo Juízo por meio de alvará judicial ou qualquer meio eletrônico 

que venha substituí-lo, na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

credor.” Dessa forma, o valor bloqueado será vinculado a conta bancário 

do credor, que nesse caso é SILVANA SIMONE RAMOS BARROS. 

Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de 

acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500861-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIANA DE SOUZA EURIPEDES (EXEQUENTE)

GABRIELA CASSIANO EURIPEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500861-55.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: SILVIA CASSIANA DE SOUZA 

EURIPEDES, GABRIELA CASSIANO EURIPEDES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes como manifestação 

contra o despacho de id. 31409884, tendo em vista preservar a celeridade 

processual pelo não cabimento dos embargos de declaração contra 

despachos e decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, 

como se observa no art. 1.066, caput, do Código de Processo Civil. O 

reclamado pretende seja sanada omissão ou erro referente ao despacho 

que deferiu o destaque de honorários advocatícios ao patrono do 

reclamante, alegando violação ao entendimento do STF e STJ, requerendo 

que os honorários sejam destacados somente no ato do depósito do valor 

principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a 

alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao entendimento 

juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 

4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos honorários 

contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o contrato antes 

da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O Provimento 

n.º 20/2020-CM também prevê o processamento do destaque da verba 

honorária caso o exequente apresente o contrato antes da elaboração do 

cálculo. Ante o exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. 

Cumpra-se o despacho de id. 31409884. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERSON DELLA VALENTINA OAB - RS99543 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001220-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDNALVA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos a certidão de casamento 

atualizada, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008136-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALUNIEL JOSE DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008136-62.2020.8.11.0041 REQUERENTE: SALUNIEL JOSE DA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de endereço atualizado 

e comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046077-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1046077-80.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ALESSANDRA LEMES DE 

MORAES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500482-85.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SERAFIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500482-85.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL SERAFIM DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

manifestação do exequente na qual concorda com o valor depositado (id. 

27843129). Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julga-se e declara-se extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil e determina-se a 

expedição de alvará para levantamento do crédito, bem como os próprios 

à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo 

efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (id. 7336018). Em 

atenção ao disposto no artigo 8º, § 3º do Provimento 20/2020-CM, 

indefere-se o pedido de liberação do crédito diretamente ao causídico e 

determina-se sua intimação para que, no prazo de 5 dias, indique os 

dados bancários do exequente. Vindo a informação, expeça-se o alvará e 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505529-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALICE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505529-69.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSA ALICE DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se as 

partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000798-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000798-31.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 

para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501101-78.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501101-78.2013.8.11.0001 REQUERENTE: LAURA REGINA RIBEIRO 

SANTIAGO DE FRAGA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo 

de 5 dias. Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504217-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504217-58.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: JUSCELINO RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes como manifestação contra o despacho de id. 30429016. O 

reclamado pretende seja sanada omissão ou erro referente ao despacho 

que deferiu o destaque de honorários advocatícios ao patrono do 

reclamante, alegando violação ao entendimento do STF e STJ, requerendo 

que os honorários sejam destacados somente no ato do depósito do valor 

principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a 

alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao entendimento 

juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 

4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos honorários 

contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o contrato antes 

da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O Provimento 

n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 

03/04/2020 também prevê o processamento do destaque da verba 

honorária caso o exequente apresente o contrato antes da elaboração do 

cálculo. Ante o exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. 

Cumpra-se o despacho de id. 30429016. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017332-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CANDELARIA AGNELO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017332-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES 

CANDELARIA AGNELO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009845-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON JOSE BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009845-58.2020.8.11.0001 AUTOR: ADERSON JOSE BARBOSA REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017026-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017026-13.2020.8.11.0001 AUTOR: VERA LUCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017033-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOSHINGTON RENON MARQUES FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017033-05.2020.8.11.0001 AUTOR: WOSHINGTON RENON MARQUES 

FREITAS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002483-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

JOAO FARIA DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002483-10.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ADIR GOMES DE ALMEIDA, 

JOAO FARIA DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: ESTADO DE MATO 
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GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, 

no prazo de 5 dias. Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505456-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE JESUS FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505456-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS 

FONSECA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059477-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHAYENNE CASTILHO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1059477-64.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SHAYENNE CASTILHO SAMPAIO 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de endereço atualizado e o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504210-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIDES SOARES CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504210-66.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALDEIDES SOARES CASTRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 

para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002414-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDINALI AERE OAB - 052.768.308-60 (REPRESENTANTE)

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002414-75.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

REPRESENTANTE: ELAINE CARDINALI AERE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do cálculo da 

contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para homologação. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000698-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERONALDO MARTELLO FOSS (EXEQUENTE)

ELAINE CARDINALI AERE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000698-76.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE CARDINALI AERE, 

GERONALDO MARTELLO FOSS EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, 

no prazo de 5 dias. Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500740-61.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500740-61.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEUZA CORREA DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se as 

partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002525-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002525-59.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ALTAIR BALIEIRO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do 

cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para 

homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001947-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BERNADETE GANZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON BETTANIN DE BARROS OAB - MT7901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001947-62.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE BERNADETE GANZER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 

para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503989-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503989-49.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA 

MEDEIROS REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as 

partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009431-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE KOMPATSCHER OAB - MT25639/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009431-60.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ASL ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA REQUERIDO: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar o contrato social da empresa e comprovar a qualidade de 

microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 

Complementar nº 123/2006), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009218-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009218-31.2020.8.11.0041 AUTOR: MARCIA RIBEIRO LEITE REU: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis a Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017034-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CARVALHO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017034-87.2020.8.11.0001 AUTOR: WELLINGTON DE CARVALHO 

BATISTA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017338-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1017338-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO DIAS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO DIAS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017351-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIDALGISA RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 704 de 720



PROCESSO n. 1017351-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HIDALGISA 

RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 11:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017048-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017048-71.2020.8.11.0001 AUTOR: ZUILA RIBEIRO RODRIGUES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017044-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017044-34.2020.8.11.0001 AUTOR: ZENILDE IZABEL NORBERTO DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500719-85.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO ADALBERTO TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500719-85.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MAURILIO ADALBERTO 

TORRES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para se manifestar acerca do cumprimento da sentença ou 

para requerer o que entender de direito, , no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500856-33.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE MACAUBAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500856-33.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: DEBORA SIMONE MACAUBAS 

DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes como manifestação contra o despacho de id. 

30190762, tendo em vista preservar a celeridade processual pelo não 

cabimento dos embargos de declaração contra despachos e decisões 

interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 

1.066, caput, do Código de Processo Civil. O reclamado pretende seja 

sanada omissão ou erro referente ao despacho que supostamente deferiu 

o destaque de honorários advocatícios ao patrono do reclamante, 

alegando violação ao entendimento do STF e STJ, requerendo que os 

honorários sejam destacados somente no ato do depósito do valor 

principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a 

alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao entendimento 

juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 

4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos honorários 

contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o contrato antes 

da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O Provimento 

n.º 20/2020-CM também prevê o processamento do destaque da verba 

honorária caso o exequente apresente o contrato antes da elaboração do 

cálculo. Ademais, como se verifica na decisão de id. 30190762, a 

pretensão dos honorários em apartado não foi deferida, visto que 

requerido em momento posterior ao ofício requisitório (id. 12062237). Ante 

o exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. Cumpra-se o 

despacho de id. 30190762. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004776-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDEMAR MARCELO STACECHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004776-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIDEMAR MARCELO 

STACECHEN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 
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parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500182-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500182-21.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se o feito à 

ordem, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais durante a 

vigência da Portaria-Conjunta nº 247/2020 do TJMT. Recebe-se os 

presentes como manifestação contra o despacho de id. 30650487. O 

reclamado pretende seja sanada omissão ou erro referente ao despacho 

que deferiu o destaque de honorários advocatícios ao patrono do 

reclamante, alegando violação ao entendimento do STF e STJ, requerendo 

que os honorários sejam destacados somente no ato do depósito do valor 

principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a 

alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao entendimento 

juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 

4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos honorários 

contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o contrato antes 

da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O Provimento 

n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 

03/04/2020 também prevê o processamento do destaque da verba 

honorária caso o exequente apresente o contrato antes da elaboração do 

cálculo. Ante o exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. 

Cumpra-se o despacho de id. 30650487. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002366-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PORFIRIO VEIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002366-82.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SILMARA PORFIRIO VEIGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503524-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO EMIDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503524-74.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BOSCO EMIDIO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

manifestação do executado na qual pugna pela reconsideração da 

sentença extintiva e análise da petição (id. 27052030) que apontou a 

diferença de R$ 137,50 no crédito do exequente. O executado alega que a 

base de cálculo usada pelo exequente está equivocada, pois usou o 

subsídio de 10/2012 (R$ 2.332,18), quando o correto seria o subsídio de 

12/2012 (R$ 1.722,22). Contudo, o demonstrativo de cálculo juntado pelo 

executado (id. 27052034) aponta que o valor de R$ 10.333,32 (6 X 

1.722,22) foi acrescido somente de juros no período de 05/09/2014 a 

04/12/2019, sem indicar a quantia relativa à correção monetária do 

período, o que por certo ocasionou a divergência entre os valores. Nesse 

contexto, verifica-se a impossibilidade de acolher o pedido do Município de 

Cuiabá, uma vez que a sentença condenatória transitada em julgado 

determinou que o valor da condenação fosse acrescido de juros e 

correção monetária. Diante do exposto, indefere-se o pedido do Município 

de Cuiabá de declaração de nulidade da sentença e determina-se o 

arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005544-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005544-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE GAMA 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500914-07.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ESPÓLIO FABIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500914-07.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO DO NASCIMENTO, 

ESPÓLIO FABIO DO NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença no qual foi 

certificado a ausência de comprovação do pagamento pela fazenda 

pública (id. 15401144). O cálculo foi atualizado conforme determina o 

Provimento nº 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020. O art. 13, II, § 1° da Lei 

12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 8° do 

Provimento nº 20/2020-CM dispõe que: “Desatendida a requisição e na 

ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução 

determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a 

data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o imediato 

sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, 

dispensada a oitiva do ente público devedor.” Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: ESPÓLIO FABIO DO NASCIMENTO representado pela 

inventariante Doralice da Cruz do Nascimento (CPF nº 058.004.721-06). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor bloqueado: R$ 11.085,40 (onze mil, oitenta e cinco reais e quarenta 

centavos) conforme cálculo do id. 22313198. Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000174-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERNECILIA DANTAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000174-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GERNECILIA DANTAS SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de dilação de prazo por 15 dias. Nada sendo requerido conclusos para a 

extinção. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ ZANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000389-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO LUIZ ZANIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503524-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO EMIDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503524-74.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BOSCO EMIDIO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

manifestação do executado na qual pugna pela reconsideração da 

sentença extintiva e análise da petição (id. 27052030) que apontou a 

diferença de R$ 137,50 no crédito do exequente. O executado alega que a 

base de cálculo usada pelo exequente está equivocada, pois usou o 

subsídio de 10/2012 (R$ 2.332,18), quando o correto seria o subsídio de 

12/2012 (R$ 1.722,22). Contudo, o demonstrativo de cálculo juntado pelo 

executado (id. 27052034) aponta que o valor de R$ 10.333,32 (6 X 

1.722,22) foi acrescido somente de juros no período de 05/09/2014 a 

04/12/2019, sem indicar a quantia relativa à correção monetária do 

período, o que por certo ocasionou a divergência entre os valores. Nesse 

contexto, verifica-se a impossibilidade de acolher o pedido do Município de 

Cuiabá, uma vez que a sentença condenatória transitada em julgado 

determinou que o valor da condenação fosse acrescido de juros e 

correção monetária. Diante do exposto, indefere-se o pedido do Município 

de Cuiabá de declaração de nulidade da sentença e determina-se o 

arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503524-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO EMIDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503524-74.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BOSCO EMIDIO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

manifestação do executado na qual pugna pela reconsideração da 

sentença extintiva e análise da petição (id. 27052030) que apontou a 

diferença de R$ 137,50 no crédito do exequente. O executado alega que a 

base de cálculo usada pelo exequente está equivocada, pois usou o 

subsídio de 10/2012 (R$ 2.332,18), quando o correto seria o subsídio de 

12/2012 (R$ 1.722,22). Contudo, o demonstrativo de cálculo juntado pelo 

executado (id. 27052034) aponta que o valor de R$ 10.333,32 (6 X 

1.722,22) foi acrescido somente de juros no período de 05/09/2014 a 

04/12/2019, sem indicar a quantia relativa à correção monetária do 

período, o que por certo ocasionou a divergência entre os valores. Nesse 

contexto, verifica-se a impossibilidade de acolher o pedido do Município de 

Cuiabá, uma vez que a sentença condenatória transitada em julgado 

determinou que o valor da condenação fosse acrescido de juros e 

correção monetária. Diante do exposto, indefere-se o pedido do Município 

de Cuiabá de declaração de nulidade da sentença e determina-se o 

arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503524-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO EMIDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503524-74.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BOSCO EMIDIO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

manifestação do executado na qual pugna pela reconsideração da 

sentença extintiva e análise da petição (id. 27052030) que apontou a 
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diferença de R$ 137,50 no crédito do exequente. O executado alega que a 

base de cálculo usada pelo exequente está equivocada, pois usou o 

subsídio de 10/2012 (R$ 2.332,18), quando o correto seria o subsídio de 

12/2012 (R$ 1.722,22). Contudo, o demonstrativo de cálculo juntado pelo 

executado (id. 27052034) aponta que o valor de R$ 10.333,32 (6 X 

1.722,22) foi acrescido somente de juros no período de 05/09/2014 a 

04/12/2019, sem indicar a quantia relativa à correção monetária do 

período, o que por certo ocasionou a divergência entre os valores. Nesse 

contexto, verifica-se a impossibilidade de acolher o pedido do Município de 

Cuiabá, uma vez que a sentença condenatória transitada em julgado 

determinou que o valor da condenação fosse acrescido de juros e 

correção monetária. Diante do exposto, indefere-se o pedido do Município 

de Cuiabá de declaração de nulidade da sentença e determina-se o 

arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502002-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502002-12.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSALINA PEREIRA LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

condenatória a obrigação de pagar e de fazer a incorporação de 11,98% 

relativa à defasagem remuneratória decorrente da conversão do real para 

URV. A parte exequente apresentou cálculo executivo no importe de R$ 

84.989,26 (id 16311441). O ESTADO DE MATO GROSSO impugnou 

postulando extinção da execução ao fundamento de que, segundo o 

levantamento contábil, no caso da servidora exequente, houve uma perda 

mensal, contudo já houve a efetiva quitação, seja pela vigência da Lei nº 

6.528/94, seja pela reestruturação da carreira dos PROFISSIONAIS DA 

ÁREA MEIO DO PODER EXECUTIVO, promovida pela Lei nº 7.461/2001. O 

executado fez acompanhar a impugnação a nota contábil de id. 18795838, 

a qual assevera que apurou efetivamente uma perda de 0,06%, 

equivalente a seis centavos/mês, sendo a referida absorvida com a 

vigência da Lei nº 6.528/94, a qual implementou, no caso concreto, um 

ganho real de 17,94%. Em resposta à impugnação a parte exequente não 

apontou defeito no cálculo que apurou a perda de 0,06%, o que torna 

incontroverso o percentual de perda. Todavia, afirma que as Leis 

6.392/1994 e 6.528/1994 “(...)em nenhum momento pretenderam dar 

aplicação ou quitar as diferenças da URV, na forma do que foi decidido no 

caso paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de 

processo repetitivo - RE 561.836/RN.” Aponta, ainda, que este juízo já 

reconheceu ausência de comprovação de restruturação em casos 

análogos e lista dois julgados. É a síntese do necessário. Quanto aos 

precedentes citados pela parte exequente, verifica-se que se referem a 

julgados relativos ao Município de Cuiabá, portanto, ente federativo diverso 

do executado, com regime jurídico próprio e diferenciado, o que afasta 

qualquer vinculação. Ademais, sendo incontroverso o cálculo contábil, 

deve ser decidido quanto aos efeitos da Lei n.º 6.528/94 para a presente 

execução. A parte exequente defende que a lei em questão apenas 

“realinhou” as tabelas, o que não pode ser confundido com a 

reestruturação a que se refere a tese fixada no RE 561.836/RN[1], de 

modo que não se pode falar em quitação. A Lei n. º 6.528/94, conforme 

decidido pela Turma Recursal Única –TRU, fez a recomposição e impede a 

cobrança de diferença, vejamos: “SÚMULA 10 – Os servidores públicos 

do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade 

Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6528 de 

15/09/1994.”(g.n.) A Súmula 10 da Fazenda Pública foi aprovada aos 

11/09/2019. Desse modo, considerando-se os dados contábeis 

apresentados e o entendimento da Turma Recursal Única, não há elemento 

que viabilize a execução nos presentes autos, haja vista a recomposição 

no ano de 1994, bem como a sentença que fixou marco prescricional de 5 

anos para a cobrança de eventual diferença, contados da data do 

ajuizamento da ação (2014). Nesse contexto não há, portanto, débito que 

possa ser cobrado. A solução se alinha à tese firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 561.836/RN e à Súmula 10 da Fazenda Pública/ 

TRU. A mera adequação da execução à tese firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal, de observância obrigatória, não impõe violação à coisa 

julgada. Ante o exposto, acolhe-se a impugnação ao cumprimento de 

sentença para declarar, na forma do art. 535, III, do Código de Processo 

Civil a inexigibilidade da obrigação por ausência de diferença não prescrita 

a receber e percentual a incorporar relativo à conversão de Cruzeiro Real 

para a Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela 

Lei n.º 6.528 de 15/09/1994 e, por consequência julga-se extinta a 

presente execução nos termos do art.924, III, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em honorários advocatícios nesta fase. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMa Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Defere-se o pedido de habilitação da 

curadora definitiva. Promova a secretaria atualização no polo ativo do 

sistema PJe de acordo com os dados disponíveis na petição de id. 

18255619, intimando para complementar, caso necessário. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO 

REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO 

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU 

DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE 

PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA 

PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO 

NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE 

REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 

561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 

22-02-2016). G.n.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009983-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIL BENEDITO ELOI SIQUEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009983-70.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDEMIL BENEDITO ELOI 

SIQUEIRA GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE 

EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL proposta por EDEMIL 

BENEDITO ELOI SIQUEIRA GUIMARAES em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, objetivando a declaração o direito do autor à estabilidade no 

serviço público. O artigo 114 da Constituição Federal estabelece: Art. 114. 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I. as ações oriundas da 

relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; Dessa forma, com relação aos servidores que 

ingressaram nos entes públicos na forma do art. 19 da ADCT, o Supremo 
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Tribunal Federal tem entendido que continuam regidos pela CLT. Nesta 

linha, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que compete à Justiça do Trabalho o processo e julgamento de demandas 

relativas a servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do 

ADCT. Sendo assim, a justiça competente para a análise deste feito é a 

Justiça do Trabalho. Por todo o exposto, RECONHECE-SE a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010337-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010337-95.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIVINO RODRIGUES DE SOUZA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “Ação Judicial” proposta por MICHELLE 

CHRISTIANE DOS SANTOS DORILEO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, almejando seja determinado a suspensão dos efeitos do ato ilegal 

e abusivo que determinou a retirada de parte do subsídios, passando a 

receber seus subsídios na forma integral a teor do que dispõe a 

Constituição Federal de 1988, respeitando os princípios da irredutibilidade 

salarial e a presunção de inocência e bem como o recebimento dos 

valores indevidamente descontados. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. Alega o autor que encontra-se 

preso preventivamente por determinação de decisão judicial proferida nos 

autos do processo criminal, código 126123 (3ª Vara Criminal da Comarca 

de Campo Verde/MT) e em razão disso, teve sua remuneração reduzida 

em 1/3. Salienta que a redução nos seus vencimentos em virtude de 

prisão cautelar viola os comandos constitucionais da presunção de 

inocência e da irredutibilidade de vencimentos, o que configura 

antecipação de pena, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Objetiva a 

parte autora a devolução dos valores descontados de seus vencimentos 

no período de agosto de 2017 a novembro de 2017, em que esteve preso, 

por força de decisão judicial que não havia transitado em julgado. 

Verifica-se que a prisão preventiva possui natureza cautelar, cujo objetivo 

consiste em prevenir que o réu cometa novos crimes ou, ainda, que a 

liberdade prejudique a nova colheita de provas, portanto, sendo óbvio que, 

nestes casos, não há ainda a condenação do réu, não se pode suprimir 

seus vencimentos, pois tal ato configuraria afronta ao princípio da 

presunção de inocência. Por sua vez, a determinação do Requerido para 

reduzir os proventos do Requerente, estaria em consonância com os 

termos do artigo 64, inciso III, da Lei Complementar 04/1990. Dispõe o 

artigo 64, inciso III, da Lei Complementar nº 04/1990, in verbis: Art. 64 O 

servidor perderá: ... III – 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração 

durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por 

crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por 

crime inafiançável ou processo no qual haja pronúncia, com direito à 

diferença, se absolvida. Já os preceitos da presunção de inocência e da 

irredutibilidade de vencimentos estão dispostos, respectivamente, no 

artigo 5º, inciso LVII, e artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, 

vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LVII - ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória; Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ... XV - o subsídio e os 

vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são 

irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos 

arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; O Supremo Tribunal Federal 

decidiu no sentido de que o desconto nos vencimentos de servidor preso 

preventivamente viola, a um só tempo, a cláusula pétrea de presunção de 

inocência e a garantia de intangibilidade estipendial. Neste sentido: Agravo 

regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 

Servidor público. Prisão preventiva. 3. Desconto nos vencimentos. 

Impossibilidade. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 776213 AgR / PR- Min. Rel. Gilmar Mendes- Segunda 

Turma- Julgado em: 19/08/2014) Servidores presos preventivamente. 

Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação 

temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal 

deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou 

entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso 

preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em 

seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a 

partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, 

constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo 

regimental não provido. (AI 723284 AgR / RS- Min. Rel. Dias Toffoli- 

Primeira Turma- Julgado em: 27/08/2013). Assim, norma legal que prevê a 

redução dos vencimentos dos servidores públicos que respondam a 

processo criminal viola os princípios da presunção de inocência e da 

irredutibilidade de vencimentos. Por conseguinte, deve-se restabelecer, na 

sua inteireza, os vencimentos do período de agosto de 2017 a novembro 

de 2017, sem qualquer desconto em razão da prisão. Desta forma, 

provada a retenção, pela documentação juntada aos autos, resta 

configurada a obrigação de restituir. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que o 

requerido se abstenha de efetuar a retenção de 1/3 na remuneração do 

requerente no período em que esteve preso preventivamente, e 

CONDENAR na restituição dos valores descontados em folha de 

pagamento dos meses de 08/2017 a 11/2017, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

desde a data da citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do 

efetivo desconto, respeitando o teto deste Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1020701-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROQUE BIASUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020701-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JAIR ROQUE BIASUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA ajuizada por 

JAIR ROQUE BIASUS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o 

reconhecimento de suas promoções ao posto de 3º Sargento desde o ano 

de 2003, ao posto de 2º Sargento desde o ano de 2007 e ao posto de 1º 
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Sargento da PM desde o ano de 2010, bem como a indenização por danos 

morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão do não 

recebimento das enfocadas promoções. Citado, o reclamado não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do reclamado 

na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Registra-se que a parte autora afirmou que ingressos nos 

quadros da PM MT em 25/06/1990, tendo servido como Soldado por 15 

(quinze) anos até ser promovido ao posto de Cabo em setembro de 2005, 

posto em que permaneceu até sua efetiva aposentadoria em 2012. Assim, 

o requerente alega que com o advento da Lei Complementar nº 555 de 29 

de dezembro de 2014, os interstícios de tempo para promoção foram 

alterados, de modo que ele teve suas promoções preteridas, vez que de 

acordo com o art. 22, da mencionada legislação, ele deveria ser promovido 

ao posto de 3º Sargento desde o ano de 2003, ao posto de 2º Sargento 

desde o ano de 2007 e ao posto de 1º Sargento da PM desde o ano de 

2010. É de se notar que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê 

o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza 

contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda 

que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, 

de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO 

NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. 

RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O 

MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E 

POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. 

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo 

sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das 

prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura 

do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos 

EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção, que no caso concreto seriam os anos de 

2003, 2007 e 2010. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou 

interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula 

o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela 

prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Ante o exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar suscitada pelo requerido para DECLARAR a 

prescrição da pretensão da parte autora; em consequência, EXTINGUE-SE 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020673-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORGE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020673-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO JORGE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por BENEDITO JORGE DA CONCEIÇÃO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a indenização das férias 

proporcionais do período aquisitivo de 14/03/2014 a 23/10/2014, no valor 

de R$ 5.877,15 (cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e quinze 

centavos), acrescidos de juros e correção monetária. Citado, o requerido 

não compareceu na audiência de conciliação, nem apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido à audiência de conciliação e a ausência de apresentação de 
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contestação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. É cediço que as férias geram direito a conversão em pecúnia quando 

não usufruídas durante o vínculo, tendo em vista que, o servidor público 

aposentado, não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito 

da Administração. A propósito: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. 

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal 

Federal já assentou que “não ofende a Lei Maior o deferimento de 

indenização a servidor aposentado, por férias não gozadas durante o 

período de atividade” (RE 285.323-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 226139 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 

06-05-2015). Consta dos autos que o requerente está aposentado desde 

24/10/2014 – ATO nº 23.300/2014 (id. 27330714), bem como não usufruiu 

e não converteu em espécie as férias proporcionais ora pleiteadas (id. 

27330710). Por outro lado, verifica-se que o requerido sequer apresentou 

defesa, nem invalidou os documentos comprobatórios, tampouco juntou 

comprovante de pagamento da verba, tornando incontroverso o direito 

pleiteado. Deste modo, o requerente faz jus à percepção em espécie pelo 

não usufruto das férias proporcionais do período aquisitivo de 14/03/2014 

a 23/10/2014, constituindo a única forma de receber o que lhe é de direito, 

sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que 

se trata de direito adquirido, devendo no cálculo ser utilizado o holerite da 

época da aposentadoria. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve 

ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória das férias ora 

tratadas, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Anto o exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente as férias 

proporcionais referente ao período aquisitivo incompleto de 14/03/2014 a 

23/10/2014, a serem acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data da 

aposentadoria (24/10/2014), nos termos e condições fixadas na decisão 

definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-9 ATOS E EXPEDIENTES

Processo Número: 1000638-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE RESPLANDE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000638-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO JOSE RESPLANDE 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por THIAGO JOSE RESPLANDE LIMA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “anular a Portaria 

Conjunta nº 369/2015/CGE-COR/POLITEC, e, consequentemente, a 

nulidade de todos os demais atos procedimentais dela derivados, no 

Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 247543/2015.” O requerente 

alega que o Processo Administrativo nº 247543/2015 foi instaurado por 

intermédio da portaria Conjunta nº 369/2015/CGE-COR/POLITEC eivado de 

vicissitudes, pois não contém a descrição específica do fato investigado. 

A liminar foi indeferida. Citado, o requerido deixou de apresentar 

contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. A controvérsia a ser analisada se limita a apurar se 

assiste à parte requerente o direito de anular todos os atos 

procedimentais derivados do Processo Administrativo Disciplinar nº 

247543/2015, em virtude de ausência de especificação quanto ao ato 

investigado junto a elaboração da Portaria Conjunta Inaugural nº 

369/2015/CGE – COR/POLITEC. De início, cumpre destacar que não cabe 

ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, cabendo-lhe 

a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas. O 

requerente alega que a Lei Complementar nº 207/2004, em seu artigo 76, 

dispõe acerca da elaboração da Portaria Inaugural de Processos 

Administrativos Disciplinares, trazendo elementos necessários a sua 

validação: “Art. 76. A portaria vestibular, que será publicada no Diário 

Oficial do Estado, deverá esclarecer os motivos que a ensejaram, a 

qualificação individual do acusado, minuciosa atribuição dos fatos 

atribuídos ao acusado e os dispositivos legais, em tese, violados.” Alega 

que tais elementos não foram observados na publicação da Portaria 

Conjunta nº 369/2015/CGE – COR/POLITEC, uma vez que faz remissão a 

fato investigado genérico não especificado (entrega de laudos periciais, 

supostamente sem qualquer justificativa) e utiliza expressão abrangente 

(autos de instrução sumária). Contudo, tais argumentos não são 

suficientes a gerar a anulação da Portaria inaugural e, consequentemente, 

a os demais atos decorrentes do Processo Administrativo Disciplinar, uma 

vez que não se vislumbra prejuízo ao requerente quanto à sua defesa 

apenas pelo fato da portaria utilizar expressão abrangente fazendo 

remissão expressa a procedimento prévio (“autos de instrução sumária”) 

que originou o PAD. Ademais, verifica-se que o ato administrativo traz a 

qualificação individual do acusado, bem como os dispositivos legais 

supostamente infringidos foram devidamente definidos. O Superior 

Tribunal de Justiça frequentemente aponta que a Portaria inaugural não 

exige descrição minuciosa, senão vejamos: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXPULSÃO DE POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO 

DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE E OFENSIVA AO DECORO 

PROFISSIONAL.RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. 

DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS 

INVESTIGADOS E CAPITULAÇÃO. LEGALIDADE DO PAD E 

ADEQUABILIDADE DA SANÇÃO CONSIGNADAS PELA CORTE DE ORIGEM. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. (...)2. Somente após o início da instrução probatória, no 

âmbito do PAD, a Comissão Processante poderá fazer o relato 

circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelo Servidor 

indiciado, capitulando as infrações porventura cometidas; precisamente 

por isso não se exige que a Portaria instauradora do Processo Disciplinar 

contenha a minuciosa descrição dos fatos que serão apurados, exigível 

apenas quando do indiciamento do Servidor. (AgInt no AREsp 551.882/PR, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). A propósito a orientação do STF quanto 

a inexistência de nulidade no processo administrativo disciplinar quando 

não observados prejuízos ao contraditório e ampla defesa: Ementa: 

Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional 

de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, 

até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou 

órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos 

disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de 

um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de ofício, de processo de 

revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria 

compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções 

administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante 

para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não 

demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do 

impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do 

contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da 

sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo 
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de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 

6. Agravo regimental a que se nega provimento.(MS 32581 AgR, 

Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 31-03-2016 PUBLIC 

01-04-2016).G.n. No STJ: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. 

PORTARIA INAUGURAL. NOTIFICAÇÃO INICIAL. DESCRIÇÃO MINUCIOSA 

DOS FATOS. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. FALTA. 

COMISSÃO PROCESSANTE. SECRETÁRIO. SERVIDOR ESTRANHO AO 

QUADRO DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. ART. 149 DA LEI N.º 8.112/90. 

SIGILO. ELUCIDAÇÃO DO FATO. ART. 150 DA LEI N.º 8.112/90. 

NULIDADE. INOCORRÊNCIA. I Eventual nulidade de processo administrativo 

disciplinar, por inobservância a regra procedimental, exige a 

demonstração de efetivo prejuízo ao servidor, em atenção ao princípio pas 

de nullité sans grief. Precedentes. II - A demonstração de prejuízo para a 

defesa deve ser revelada mediante exposição detalhada do vício e de sua 

repercussão, tudo com base em elementos apresentados na prova 

pré-constituída. No caso dos autos, não houve tal demonstração, a par de 

que há, nas informações e nas cópias dos atos realizados no PAD, 

razões suficientes para afastar as irregularidades procedimentais 

apontadas. III - A descrição minuciosa dos fatos se faz necessária 

apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na 

qual são efetivamente apurados, e não na portaria de instauração ou na 

citação inicial. Precedentes. IV - A Lei n.º 8.112/90, em seu art. 149, caput 

e parágrafos, não veda que a designação para secretariar a Comissão 

Disciplinar recaia sobre servidor diverso do quadro a que integra o 

acusado. Precedentes. V - O sigilo de que trata o art. 150 da Lei n.º 

8.112/90, é aquele "necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da administração", eis que instrumental à própria investigação. 

Precedentes. Segurança denegada. (MS 13.656/DF, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 02/02/2009). O 

processo administrativo foi corretamente instaurado pela autoridade 

competente e a Portaria Conjunta nº 369/2015/CGE – COR/POLITEC (id. 

18783426) foi específica quanto aos dispositivos legais supostamente 

infringidos, ao tipo de procedimento que estava sendo instaurado e a 

qualificação individual do acusado. Verifica-se pela cópia integral do 

procedimento administrativo disciplinar, que o requerente teve amplamente 

garantido o seu direito de manifestação, bem como amplo acesso aos 

autos apresentando defesa escrita (id. 19214170, pág. 15 e 16), razão 

pela qual, em conformidade com entendimento do STJ e STF, não há que 

se falar ilegalidade. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade quanto ao 

procedimento adotado, que observou os princípios da ampla defesa e 

contraditório, assegurados pela Constituição Federal. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001121-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001121-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LYNCOLLN GREYK SILVA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “reclamação 

com pedido de indenização por danos moral e material”, distribuída por 

LYNCOLLN GREIK SILVA DE FIGUEIREDO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

ACORIZAL. Alega a parte reclamante ser proprietário do veículo HYNDAI, 

HB20 1.6 AR PREMIUM, CHASSI 9BHBH41DAEP093938, PLACA OJD7957, 

e que, no dia 31/01/2019, enquanto trafegava pela MT 246, no Município de 

Acorizal, foi atingido por uma pedra que acertou a coluna e a porta do lado 

direito do passageiro, que foi arremessada pelo trator roçadeira conduzido 

pelo Sr. Silmario da Costa Leite, que prestava serviços para o município 

sob a supervisão do Sr. Benacio Lemes, enquanto roçava o mato às 

margens da pista, sem que houvesse o uso de tela de proteção ou placas 

informativas de obra na rodovia. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Decido. Rejeito a preliminar de incompetência arguida pelo 

requerido, pois a matéria não ostenta complexidade capaz de afastar a 

apreciação deste Juízo. Mérito. A Constituição Federal prevê a reparação 

por dano moral e material no artigo 5º, incisos V e X, e a responsabilidade 

objetiva do município foi reconhecida no art. 37, §6º. Jose dos Santos 

Carvalho Filho[1] ensina que a marca característica da responsabilidade 

objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a 

existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca os três 

pressupostos necessários à sua aplicação: 1) ocorrência do fato 

administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. Sendo inconteste que cabe ao 

ente público a conservação das vias públicas que estejam sob sua 

responsabilidade e, que, acidentes ocasionados por conta da omissão 

desse dever, geram em tese o dever de indenizar por parte do Poder 

Público, sendo vasta a jurisprudência neste sentido. Ademais, a 

Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva da pessoa 

jurídica de direito público, pelos danos sofridos, a relação de causa e 

efeito entre a atuação do agente público e o dano – nexo causal. Havendo 

rompimento do nexo e causalidade, a afastar a responsabilidade civil, 

quando a culpa for exclusiva da vítima ou de terceiro. (STJ AgRg no 

AREsp 631.698/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015). Das informações que 

constam nos autos verifico a responsabilidade do requerido quanto ao 

evento danoso apresentado na inicial, pois o acidente poderia ter sido 

evitado acaso o réu tivessem sinalizado adequadamente o local e utilizado 

rede de proteção a fim de evitar o lançamento de pedras durante a 

roçada, a demonstrar a negligência do mesmo. As fotos de ids. 20093179, 

20093710, 20093184, demonstram os danos no veículo do autor, e as de 

ids. 20093188 e 20093392, trazem a imagem do trator roçadeira a beira da 

via, sem que houve sinalização ou o uso de tela de proteção durante a 

execução do serviço. Extrai-se do Boletim de Ocorrência de id. 20093712, 

nas observações gerais feitas pelos Policiais Militares que atenderam a 

ocorrência, que “em rondas na MT-010 fomos acionado pelo Sr. Benácio 

Lemes, secretario de obra da prefeitura de Acorizal-MT, para atender uma 

solicitação onde o senhor Silmário da Costa conduzia um maquinário da 

prefeitura (trator ls roçadeira) e o mesmo não possui habilitação para 

pilotar tal veículo. Este por sua vez em atividade de obras na mata 

arremeçou uma pedra no veículo do senhor Lyncolln Greik (HB30 

OJD-7957) que transitava na Rodovia MT-264, onde o maquinário estava 

em obras porém sem aviso ou placas informativas. O véiculo (HB20) 

sofreu danos em ambas as portas do lado direito, sendo mais grave na 

coluna dianteira da porta direita. A vítima do veículo HB20 informa ainda 

que o senhor Benácio Lemes deu ordem para que o funcionário da 

prefeitura voltasse a trabalhar normalmente dizendo que isso era acidente 

de trabalho e que o senhor Lyncolln fosse buscar a justiça para resolver o 

caso. As duas partes foram conduzidos para a delegacia para a 

confecção do B.O. para as demais providência cabíveis”. Ademais, do 

Termo de Audiência do Processo Criminal Cód. 134122 (id. 20093730), 

extrai-se o depoimento do Sr. Silmario da Costa Leite que “o suposto Autor 

dos fatos aduz que na data dos fatos estava trabalhando para a 

Prefeitura Municipal de Acorizal-MT, na MT Rod 246, roçando os matagais 

que estavam nas marginais da via. Afirma que estava sem a tela de 

proteção e por tal motivo o carro da suposta Vítima fora atingido por 

pedras. Aduz que a prefeitura não lhe ofereceu os equipamentos de 

segurança para a via”. Constata-se, pois, a negligência do requerido em 

adotar as devidas precauções para a realização do serviço de roçada, a 

fim de preservar a incolumidade dos seus munícipes e garantir o tráfego 

seguro pelo local. Ressalto, ainda, que do Boletim de Ocorrência não se 

extrai qualquer conduta da vítima que pudesse descaracterizar a 
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responsabilidade do requerido. Dessa forma, entendo que restou 

suficientemente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa do 

requerido, que não sinalizou adequadamente a via e não utilizou 

equipamento de proteção a fim de evitar o lançamento de pedras durante a 

roçada. Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AVARIA EM VEÍCULO. 

QUEBRA DO PARA-BRISA AO SER ATINGIDO POR PEDRA PROJETADA 

DURANTE A ROÇADA EFETUADA PELA RÉ NA MARGEM DA RODOVIA. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – 1ª TURMA 

RECURSAL. 0000210-85.2016.8.16.0061. Capanema. Rel: Juiz Nestario da 

Silva Queiroz. Julgado em 12/02/2019). Como se vê dos documentos que 

acompanham a inicial, em decorrência do acidente, o autor sofreu 

prejuízos materiais em seu veículo, conforme atesta o Boletim de 

Ocorrência e o documento juntado no id. nº 20093713 e 20093715 

(orçamentos). Com efeito, a solução do litígio não demanda maior esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

reclamado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O 

requerido se limitou a alegar a ausência de provas da parte requerente, 

deixando de colacionar documentos hábeis a comprovar o fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do requerente. Comprovado nos autos o 

nexo causal entre o fato lesivo e o dano decorrente do acidente 

envolvendo o veículo de propriedade do requerente, deve o ente 

federativo ser responsabilizado, nos termos do art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal. No que tange aos danos morais, é entendimento do 

Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos casos de acidente em que 

não há vítimas, apenas será concedido à indenização por danos materiais. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao 

requerente o valor de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais), a título de 

danos materiais, acrescidos de juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, a partir da citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a 

partir do evento danoso. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Manual de Direito Administrativo – 23ª edição – Lumen Juris 

Editora. Pag. 605.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002029-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002029-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ALTAIR BALIEIRO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 32.494,37 (trinta e dois mil quatrocentos e noventa 

e quatro reais e trinta e sete centavos) representado pela CERTIDÃO DE 

CRÉDITO SALARIAL Nº 9.9.090.823-2, emitida pela Secretaria de Estado 

de Administração no dia 15/04/2009, em favor da parte exequente, 

conforme CESSÃO DE CRÉDITO realizada por escritura pública em 

01/02/2017 junto ao cedente Ademar Moreira de Souza. Citado, o 

executado manteve-se inerte. Feito protocolado no ano de 2017 apto a 

julgamento. Passa-se à apreciação. Após a conclusão do processo foi 

reconhecida a prejudicial de mérito de prescrição (Id. 11208896). 

Inconformado, o exequente recorreu e a Turma Recursal reformou a 

sentença, afastando a prejudicial. Após o retorno dos autos, intimado, o 

executado manteve-se inerte. No cálculo apresentado pelo exequente, 

vê-se que os juros foram computados a partir da emissão do título de 

crédito (15/04/2009). A criação da carta de crédito, como um título tertium 

genus, teve como finalidade inicial a compensação tributária. Por esta 

razão, deve ser afastada a aplicação de juros a partir da sua expedição, 

notadamente porque a Carta de Crédito não possui data de vencimento 

como ocorre com outras espécies de títulos extrajudiciais. Destarte, a 

citação válida é o ato que constitui o executado em mora, devendo a partir 

daí incidirem os juros, observados os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública. Já a correção monetária por se tratar de recomposição 

da moeda é devida desde a emissão do título. Assim, com supedâneo no 

princípio da informalidade dos Juizados Especiais e no princípio de que a 

parte exequente deve receber da Fazenda Pública o que lhe é devido, e 

tendo em vista que os autos serão encaminhados ao contador judicial, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 20/2020-CM, deixa-se de 

intimar as partes para apresentarem novo cálculo e homologa-se o crédito 

descrito no título de crédito. Deixa-se de apreciar o pedido de não 

incidência do Imposto de Renda, pois o enquadramento à legislação 

aplicável é verificado no momento da atualização do crédito. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 17.394,43 (dezessete mil 

trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) referente 

a CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.090.823 -2. Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. INTIME-SE o exequente para que apresente a certidão original 

na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins de cancelamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. A decisão homologatória 

serve como requisição de pagamento. Publique-se. Intimem-se Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013090-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLICE DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013090-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOLICE DE SOUZA BENEVIDES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por JOLICE DE SOUZA 

MARTINIANO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

objetivando o ressarcimento de pensão vitalícia no período de 28.05.2017 

(data do óbito) a 21.09.2017 (data dos efeitos financeiros da pensão), 

correspondente ao valor de R$ 57.592,36 (cinquenta e sete mil, 

quinhentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, e ambas as partes não compareceram 

na audiência de conciliação. Contudo, considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado nº 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. A requerente afirma que convivia em 

união estável com o ex servidor Sr. DIVINO CARVALHO DE OLIVEIRA até 

o seu falecimento em 28/05/2017. Comprova que a união estável foi 

reconhecida em sentença judicial em 14.09.2017. Desta feita, entrou com 

pedido administrativo de pensão por morte, deferido através do ato 

administrativo nº 435/2017/MTPREV no processo nº 516081/2017 da 

Secretaria de Estado de Gestão. O ato concedeu pensão por morte 
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vitalícia a partir de 28.05.2017 com efeitos financeiros a partir de 

21.09.2017, data do protocolo administrativo. Entretanto, o requerente 

pleiteia que os efeitos financeiros retroajam a data do falecimento da ex 

servidora. A Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 15/10/90, e 

consolidada até a LC 568/15) preleciona sobre a pensão: Art. 245. São 

beneficiários das pensões: I – vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa 

desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de 

pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira designado(a) que 

comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial 

própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14) Art. 247 

A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida 

a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14) I - do óbito, quando 

requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14) 

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior; (Acrescentado pela LC 524/14) III - da decisão judicial, no caso 

de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14) É cediço que, em se 

tratando de pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da 

legislação que vigorava a época do óbito do servidor, consoante a Súmula 

nº 340 :"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é 

aquela vigente na data do óbito do segurado." No caso, considera-se a 

legislação vigente em 28/05/2017 data do óbito, aplicando o artigo 245, 

inciso I, alínea "c", da Lei Complementar nº 04/1990 com a redação atual, 

dada pela Lei Complementar 524/2014. Nessa linha, a requerente não tem 

direito a receber a pensão por morte desde a data do óbito do ex servidor, 

uma vez que a pensão foi comprovada após o prazo do inciso I do artigo 

247 da LC 04/90. Isso porque, a lei estabelece que o pedido administrativo 

deve ser acompanhado da sentença judicial reconhecendo a união 

estável, ou seja, antes da sentença ser proferida o requerente não tinha 

direito a pensão. Nesse sentido, veja precedente do TJMT, publicado em 

08/10/2018, no julgamento da Apelação nº 107487/2017, proferida pela 

Primeira Câmara de Direito Público Coletivo: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL - PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL - 

HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a união estável, 

a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos 

do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 

Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 2."[...]No 

casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a 

celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade 

exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam 

como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade 

(Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, 

cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de 

uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº65651/2014, o Exmo. Des. Luiz 

Carlos da Costa). 3. O termo inicial para a incidência do benefício será a 

partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união 

estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar 

n.04/90. 4. Apelo desprovido. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001194-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001194-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO ANSELMO DE 

MORAES RIBEIRO, WILQUERSON FELIZARDO SANDES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar proposta 

por MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO e WILQUERSON FELIZARDO 

SANDES, objetivando o recebimento dos valores atualizados de R$ 

71.725,31 e R$ 2.651,93, respectivamente. Citado, o executado quedou-se 

inerte (id. 28836816). Em que pese o valor apresentado por uma das 

partes exequentes seja superior ao da competência do Juizado da 

Fazenda Pública, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença de 

valor fixado na condenação acrescido dos juros e correção monetária, 

razão pela qual pode superar o teto dos Juizados. Sobre isso diz a 

jurisprudência: ESTADO DE MATO GROSSO (...) SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 - Recurso Inominado nº 

0013925-97.2011.811.0001 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - Recorrente: BANCO FIBRA S/A - Recorrida: DEOLINDA DE 

OLIVEIRA - RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR CORRETO – 

COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. (...) VALOR DA 

EXECUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS. O art. 3º, § 3º, c/c art. 39 da Lei n. 9.099/95, dispõe acerca do 

limite de quarenta salários mínimos ao valor da causa quando do 

ajuizamento da demanda. O mesmo não ocorre para o cumprimento da 

sentença, de modo que, no valor fixado na condenação, além dos juros 

incide a correção monetária, podendo superar o teto dos Juizados 

Especiais Cíveis. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

139259720118110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 02/07/2014) 

Desta forma, a parte exequente faz jus a receber o crédito executado 

superior ao teto do Juizado da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 

3º, §3º da Lei 9.099/95, uma vez que superou o teto apenas quando 

somado o valor principal com os juros e correções. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE os créditos nos valores de R$ 71.725,31 (setenta e um 

mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) em favor de 

MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO e R$ 2.651,93 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) em favor de 

WILQUERSON FELIZARDO SANDES. Defere-se o destaque dos honorários 

advocatícios pactuado entre as partes, a teor dos respectivos contratos 

lançados nos id’s. 23788253 e 23788256. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. A decisão 

homologatória serve como requisição de pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MARCIO LOUREIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000589-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SAULO MARCIO LOUREIRO 

MARTINS REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 
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9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais que promove SAULO MARCIO 

LOUREIRO MARTINS em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Diz a parte autora 

que teve uma motocicleta apreendida por estacionar em local irregular e ao 

proceder à retirada teve a notícia de que o bem móvel não foi localizado no 

pátio da SMTU, onde deveria estar. Aduziu que, desde então, tem se 

utilizado de ônibus para o seu transporte, pois em razão da moto ser 

financiada, permanece pagando as prestações mensais do empréstimo, 

não tendo condições de adquirir uma nova motocicleta. Com isso, pretende 

obter a reparação material no valor de R$ 6.227,32 (seis mil duzentos e 

vinte e sete reais e trinta e dois centavos) e danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Citada, a parte reclamada apresentou a 

contestação. Foi realizada audiência de instrução. Passa-se ao 

julgamento. Restou incontroverso o depósito e sumiço da motocicleta, bem 

como a propriedade do autor sobre o bem. Para comprovar o fato traz 

boletim de ocorrência informando o furto (id. 4587293) e nota fiscal da 

motocicleta (id. 4587291). É cediço que se o réu foi omisso na guarda 

eficiente da motocicleta apreendida deve restituir o valor respectivo, 

convertendo-se de imediato em perdas e danos a obrigação de entrega da 

coisa, na forma do que determina os artigos 538, § 3º, e 499, do CPC. Era 

obrigação do município deixar à disposição do proprietário a motocicleta, 

cabendo exclusivamente a esta suportar eventuais prejuízos decorrentes 

de ausência de uso e manutenção, condições do depósito, mas não lhe 

cabe fazer escolha de não entregar o objeto acautelado, se já não 

subsiste motivo para tanto. Dessa forma o valor a ser indenizado em 

razão do prejuízo material é o correspondente a tabela FIPE na data em 

que o objeto deveria ter sido liberado, qual seja, 12/01/2015, que, 

conforme consulta aportada no id. 4587295, perfaz a quantia de R$ 

4.906,00 (quatro mil novecentos e seis reais). Por derradeiro, 

relativamente aos danos morais, para o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva e reparação por dano moral decorrente de 

conduta comissiva/omissiva, requer-se a demonstração da conduta (fato), 

do dano, e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano 

experimentado, sendo desnecessário provar a existência de culpa do 

agente ou do serviço. Vislumbra-se dos autos, que os danos foram 

comprovados pelo boletim de ocorrência 2015.12292 informando o sumiço 

do veículo, e pela Nota Fiscal de compra que informa a alienação fiduciária 

do bem ao Banco Panamericano S.A., corroborando a afirmativa inicial de 

pagamento a prazo do bem que o Autor não tem mais a posse. Desse 

modo, considerando que o requerido não zelou pelo bem, que estava sob 

seu cuidado, resta configurada sua responsabilidade, tendo em vista que 

foi omisso no seu dever de guarda e vigilância. No que concerne ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, 

por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos, 

incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses 

parâmetros, condena-se o município a indenizar, a titulo de danos morais, 

a parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante do 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

CONDENAR: a) O Requerido ao pagamento a título de danos materiais em 

favor do autor, o valor de R$ 4.906,00 (quatro mil novecentos e seis 

reais), acrescido, a partir da citação, de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do 

evento danoso. b) A título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, da 

citação, e, correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento. Por 

fim, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006141-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MOGNON SCHEFFER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006141-53.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GUILHERME 

MOGNON SCHEFFER ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação anulatória de crédito tributário 

c/c pedido liminar proposta por GUILHERME MOGNON SCHEFFER em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando a procedência dos 

pedidos a fim de determinar “a desconstituição integral do lançamento 

realizado pelo Termo de Apreensão e Depósito objeto da presente lide 

(arrolado no doc. 08), declarando-o, por consequência, nulo de pleno 

direito, posto que lavrados com base em Decretos Executivos 

inconstitucionais e ilegais.”. Em breve síntese, o requerente assevera ter 

adquirido maquinário agrícola e recolheu o ICMS segundo os percentuais 

previstos no Convênio ICMS 52/91 vigente à época dos fatos, para a 

aquisição interestadual de máquinas e implementos agrícolas, contudo, 

sob o fundamento em Decretos Estaduais foi lavrado Termo de Apreensão 

e Depósito nº 1068888-2, em 28/07/2013, exigindo o ICMS diferencial de 

alíquota de modo antecipado, acrescido de multa correspondente de 100% 

do valor do imposto supostamente devido, e juros, totalizando a quantia 

atualizada de R$ 36.847,99 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e sete 

reais e noventa e nove centavos). A tutela foi parcialmente deferida. 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. A 

controvérsia a ser analisada se limita a apurar se assiste à parte 

requerente o direito de afastar a cobrança da diferença de alíquota de 

ICMS de produto acobertado pelo Convênio ICMS 52/91. O texto do 

Convênio ICMS 52/91 vigente à época dos fatos previa: “(...) Cláusula 

segunda Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com 

máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, 

de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir: I 

- nas operações interestaduais: a) nas operações de saída dos Estados 

das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos 

Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do 

Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento); b) nas 

demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento). II - nas 

operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não 

contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e 

sessenta centésimos por cento).” Dito isso, dessume-se que a instituição 

da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS fora dos parâmetros 

fixados no Convênio ICMS 52/91 vulnera o disposto no artigo 155, § 2º, VII, 

“a”, da Constituição Federal, pois a regra tributária da época ordenava a 

cobrança da alíquota interestadual nos casos de operação em que a 

mercadoria fosse destinada a contribuinte do imposto – como é o caso do 

consumidor final dos bens destinados ao seu ativo fixo –, bem como o 

princípio da legalidade tributária, contido no artigo 150, I, da Constituição 

Federal, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o 

estabeleça. Nesse esteio, restou cabalmente demonstrado pelos 

documentos acostados ao feito que a aquisição da mercadoria descrita no 

Termo de Apreensão (OPERAÇÃO COM MAQUINÁRIO (MAQUINÁRIO 

IRRIGAÇÃO NCM) RELACIONADO NO ANEXO I/II DO CONV 52/91 

DESTINADO (ATIVO patrimônio). DEST. INSCRITO NO C.C.E./MT) está sob 

o manto do Convênio ICMS 52/91 – Anexo II, que prevê a redução da base 

de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos 

agrícolas. Segundo o Convênio 52/91 a alíquota de 5,6% é prevista para 

as todas as operações interestaduais com máquinas e implementos 
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agrícolas arrolados no Anexo II, ou seja, haverá a cobrança de 4,1% na 

saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, excluindo o Espírito Santo, 

com destino aos Estados Centro-Oeste, no caso o Estado de Mato Grosso 

e na entrada o pagamento somente da diferença de alíquota, no caso 

1,5%. Nos termos do artigo 155, § 2º inciso XII, alínea “g”, da Constituição 

Federal em matéria de benefícios fiscais do ICMS, deve prevalecer a 

norma instituída pelos convênios firmados no âmbito da CONFAZ, que só 

pode ser modificada por novo convênio. Dessa forma, a edição dos 

Decretos Estaduais nos 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012 (revogados 

em 2014), que alteravam os benefícios fiscais previstos no Convênio 

52/91 mostra-se ilegal. A propósito, o art. 100, inciso IV, do Código 

Tributário Nacional assim dispõe: “Art. 100. São normas complementares 

das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 

(...) IV – os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios.” Considerando-se que os Convênios são 

previstos e protegidos constitucionalmente, preenchidos os seus 

requisitos, não há como negar a concessão dos seus benefícios ao 

contribuinte no caso em questão. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, 

para DECLARAR a nulidade do TAD - Termo de Apreensão e Depósito nº 

1068888-2, e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001529-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001529-27.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ORIAS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ETAPA FARDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ORIAS JOSE DA SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando o recebimento de verba indenizatória no 

valor do menor subsídio das praças nos anos de 2013, 2014 e 2015, 

atualizados com juros e correção monetária, a título de auxílio fardamento. 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei Complementar nº 

231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 
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1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503791-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503791-46.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIANO ROQUE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013752-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO MENDONCA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO OAB - MT20915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013752-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: EMILIANO MENDONCA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002881-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002881-20.2018.8.11.0001. REQUERENTE: SAYARA OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos 

de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 31468816, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição, decorrente da prolação da 

sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, alegando ter 

previamente apresentado a documentação devida para o prosseguimento 

do feito. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" 

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do 

magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018606-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR COSTA CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ACORIZAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018606-89.2019.8.11 .0041 AUTOR(A) :  L INDOMAR COSTA 

CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - EPP REU: MUNICÍPIO DE ACORIZAL Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 
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processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014210-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO CESAR SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014210-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TULIO CESAR SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por TULIO CESAR SANTANA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a conversão em pecúnia de 09 (nove) meses de Licença 

Prêmio referente aos quinquênios de 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013, 

bem como indenização das férias integrais dos períodos aquisitivos de 

03/07/2008 a 02/07/, 03/07/2009 a 02/07/2010, 03/07/2011 a 02/07/2012 e 

03/07/2012 a 02/07/2013, e ainda, férias proporcionais do período 

aquisitivo incompleto de 03/07/2013 a 03/04/2014 (09/12 avos), todas 

acrescidas do terço constitucional, no montante de R$ 52.358,87 

(cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete 

centavos), corrigido e atualizado. Citado, o requerido não compareceu na 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É cediço 

que a licença-prêmio e as férias geram direito a conversão em pecúnia 

quando não usufruídas durante o vínculo, tendo em vista que, o servidor 

público aposentado, não poderá mais gozá-las, sob pena de 

locupletamento ilícito da Administração Pública. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA 

PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA 

FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE 

PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO 

SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (TJMT RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014).” “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. 

FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já 

assentou que “não ofende a Lei Maior o deferimento de indenização a 

servidor aposentado, por férias não gozadas durante o período de 

atividade” (RE 285.323-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 226139 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 

06-05-2015)” Consta dos autos que o requerente está aposentado desde 

04/04/2014 – ATO nº 19.714/2014 (id. 25504505), bem como não usufruiu 

e não converteu em espécie as férias e licenças prêmio ora pleiteadas (id. 

25504506). Noticia que, apesar de requerer administrativamente as 

verbas, o requerido não efetuou o pagamento até o momento (id. 

25504510 e 25504509). Por outro lado, as razões deduzidas pelo 

requerido na peça contestatória não são capazes de desconstituir os 

fundamentos e documentos apresentados com a inicial, porquanto, o 

Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do 

reconhecimento do direito à indenização pelas férias e licenças prêmios 

não gozadas de servidor, sob pena de enriquecimento ilícito. Com efeito, 

observa-se que o requerido não impugnou adequadamente o direito 

invocado, pois não invalidou os documentos comprobatórios e nem juntou 

comprovante de pagamento das verbas, restando, portanto, incontroverso 

o direito do ex-servidor, exceto no que se refere ao pagamento do terço 

constitucional relativo às férias incompletas, pois o Decreto nº 1.317, de 

11 de setembro de 2003, que regulamenta a concessão de férias dos 

servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, determina 

seu pagamento somente em relação às férias completas, vejamos: “Art. 14 

O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado, quando exonerado 

do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização integral das 

férias vencidas e proporcionais do período de férias incompleto. (...) § 2º 

Só será devido pagamento do terço constitucional de período aquisitivo de 

férias completa.” Assim, por expressa previsão legal, o requerente não 

faz jus ao terço constitucional relativo às férias proporcionais. Sendo 

devido, contudo, as férias integrais dos períodos aquisitivos completos de 

03/07/2008 a 02/07/, 03/07/2009 a 02/07/2010, 03/07/2011 a 02/07/2012 e 

03/07/2012 a 02/07/2013, com os respectivos terços constitucionais, e as 

férias proporcionais referente ao período aquisitivo incompleto de 

03/07/2013 a 03/04/2014 (09/12 avos), bem como os 09 (nove) meses de 

licença prêmio referente aos quinquênios de 1998/2003, 2003/2008 e 

2008/2013[1], devendo no cálculo ser utilizado o holerite da época da 

aposentadoria. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória das férias e licenças 

prêmios ora tratadas, com amparo nas súmulas nº 125 e nº 136 do STJ. 

Anto o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a parte autora 

as férias integrais dos períodos aquisitivos completos de 03/07/2008 a 

02/07/, 03/07/2009 a 02/07/2010, 03/07/2011 a 02/07/2012 e 03/07/2012 a 

02/07/2013, com os respectivos terços constitucionais, e as férias 

proporcionais referente ao período aquisitivo incompleto de 03/07/2013 a 

03/04/2014 (09/12 avos), bem como 09 (nove) meses de licença prêmio 

relativos aos quinquênios de 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013, todos a 

serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da 

citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data da aposentadoria 

(07/03/2017), nos termos e condições fixadas na decisão definitiva 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; respeitado o 

teto dos Juizados Especiais, e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Oficie-se à 

Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento acerca da presente 

decisão nos autos do processo administrativo nº 106594 / 2015. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] (Precedentes: 

Acórdão n.644986, 20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª 
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Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 

14/01/2013. Pág.: 219; STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 2º Turma, DJ 22/05/2013).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005716-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MATEUS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005716-10.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SIDINEI MATEUS FERNANDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 143151 Nr: 1779-20.2020.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sonia Josete Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTOILDES AGUILAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLINO da competência para julgar o presente feito, 

haja vista ser este juízo INCOMPETENTE para o seu PROCESSAMENTO em 

virtude de seu procedimento não ser compatível com a Lei que rege este 

Juizado, razão pela qual DETERMINO que se remetam os autos ao FÓRUM 

CRIMINAL DA CAPITAL para distribuição a uma das VARAS CRIMINAIS, 

conforme competência estatuída em norma administrativa.CUMPRA-SE, 

dando-se as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 143153 Nr: 1781-87.2020.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aprá de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE COUTO CANHEDO - 

OAB:33135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de queixa-crime distribuída sem o recolhimento das custas 

processuais.

Desta feita, não havendo nos autos pedido de gratuidade para ser 

analisado, INTIME-SE o Querelante, por intermédio da sua patrona, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, anexar no feito a guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, com 

base nos valores descritos na Tabela "A", item 1, da Lei nº 7.603/2001, 

conforme decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça no 

procedimento registrado sob o CIA nº 0750246-12.2019.8.11.0001.

Decorrido o prazo, voltem-me imediatamente conclusos.

Int. Cumpra-se.
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